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"सिरीजङ्घाको गौरव, कन्चनजङ्घा " 

 

 

 

 

 

  

सिरीजङ्घा राजपत्र  
 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाद्धारा प्रकाशित  

खण्ड २) ताप्लेजुङ, प्रदशे नम्वर १, नेपाल, श्रावण २० गते २०७७ साल (संख्या १२  

 

भाग २  

सिरीजङ्घा गााँउपासिका 
गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 

तेल्िोक, ताप्िेजङु, प्रदेि नं. १, नेपाि । 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाको गााँउ कार्यपासिकािे पाररत गरेको ति िेशिए बमोशजमको कार्यववसि  

िवयिािरणको जानकारीको िासग प्रकाशित गरीएको छ । 

िम्वत ्२०७७ िािको ऐन / सनर्माविी / सनदेशिका / कार्यववसि / मापदण्ड नं. १२ 
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सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान कार्यक्रम िञ्चािन कार्यववसि, २०७७ 
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प्रस्तावना :  सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको सनर्समत गाउाँ िभा असिवेिन (िातौं) द्धारा पाररत नीसत तथा 
कार्यक्रमको बुाँदा नं. (१) मा उशल्िशित "सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान" नामक कार्यक्रम 
गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्र कार्ायन्वर्न गदाय वास्तववक कृषक एवम ् कृवष क्षेत्र मार्य त उद्यमिीि हनु 
चाहने कृषकहरुको पवहचान टोिस्तरबाटै गदै कृषकिाँगको िागत िाझेदारीमा कृवष क्षेत्रका िासग 
ववसनर्ोशजत वावषयक बजेट कार्ायन्वर्न गरी अनदुान ववतरणमा पारदशियता ल्र्ाउन वाञ्छनीर् भएकािे, 

सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको प्रिािकीर् कार्यववसि (सनर्समत गने) ऐन, २०७७ को दर्ा ४ िे ददएको 
असिकार प्रर्ोग गरी सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिकािे र्ो कार्यववसि तजुयमा गरी िागू गरेको छ। 

 

१. िंशक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्ो कार्यववसिको नाम "सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान कार्यक्रम 
िञ्चािन कार्यववसि, २०७७" रहेको छ। 

(२) र्ो कार्यववसि सिरीजङ्घा राजपत्रमा प्रकािन भएपसछ सिरीजङ्घा गाउाँपासिका क्षेत्रभर िागू हनुेछ। 

 

२. ववषर् वा प्रिङ्गिे अको अथय निागेमा र्ि कार्यववसिमा,– 

(क) "अनदुान" भन्नािे र्ि कार्यववसि बमोशजम छनोट भएका कृषकहरुिाई स्वीकृत बजेटको 
पररसिसभत्र रही कार्ायिर्िे उपिब्ि गराउने असिकतम पन्र हजार रुपैंर्ािम्मको भौसतक पूवायिार 
सनमायण अनदुान वा वस्तगुत अनदुान वा नगद अनदुानमध्रे् िबै वा कुनै एक मात्र अनदुानिाई 
िम्झनपुछय।  

(ि) "कार्यक्रम" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको गाउाँ िभा असिवेिन तथा गाउाँ कार्यपासिकािे 
आसथयक ववकाि तर्य  ववसनर्ोजन गरेको प्रत्र्क्ष कृषक िशक्षत कार्यक्रम िम्झनपुछय र, िो िब्दिे 
नेपाि िरकार तथा प्रदेि िरकारबाट प्राप्त हनुे कृषक िशक्षत कार्यक्रमिाई िमेत िम्झनपुछय। 

(ग) "कार्ायिर्" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिकाको कार्ायिर्, तेल्िोकिाई िम्झनपुछय। 

(घ) "कार्यपासिका" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिकािाई िम्झनपुछय। 

(ङ) "कार्यववसि" भन्नािे सिरीजङ्घाको िान उद्यमिीि वकिान कार्यक्रम िञ्चािन कार्यववसि, २०७७ 
िाई िम्झनपुछय। 

(च) "कृषक" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाका वडासभत्रका टोिमा ववगतदेिी नै कृवष पेिा अविम्बन 
गदै आएका परुाना कृषक वा दतायवाि कृषक िमहु वा दतायवाि कृषक र्मय वा िहकारी िंस्था वा 
कृवष क्षेत्र मार्य त उद्यमिीि हनु चाहने स्थानीर् टोिबािी कृषकिाई िम्झनपुछय। 



िण्ड २, िंख्र्ा १२, सिरीजङ्घा राजपत्र, भाग २, समसत २०७७.०४.२० 

 

3 | सिरीजङ्घा गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर्, तेल्िोक, ताप्िेजङुद्धारा प्रकाशित ।   
 

(छ) "क िमहुका कृषक" भन्नािे पररवारको स्वासमत्वमा पााँच रोपनीभन्दा कम जसमन भई पररवारको 
कुनैपसन िदस्र्को िरकारी रोजगारीमा पहुाँच नभएको कृषकिाई िम्झनपुछय। 

(ज) "ि िमहुका कृषक" भन्नािे पररवारको स्वासमत्वमा पााँच रोपनीभन्दा बढी बीि रोपनीिम्म जसमन 
भई पररवारको कुनैपसन िदस्र्को िरकारी रोजगारीमा पहुाँच नभएको कृषकिाई िम्झनपुछय र, िो 
िब्दिे दतायवाि कृवष िमहु वा "क" िमहुमा नपरेका कृषक िमेतिाई िम्झनपुछय। 

(झ) "ग िमहुका कृषक" भन्नािे पररवारको स्वासमत्वमा बीि रोपनीभन्दा बढी जसमन भएका 
कृषकिाई िम्झनपुछय र िो िब्दिे दतायवाि कृवष र्मय वा कृवष िहकारी िंस्था वा "ि" िमहुमा 
नपरेका कृषक िमेतिाई िम्झनपुछय। 

(ञ) "गाउाँपासिका" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिका, ताप्िेजङुिाई िम्झनपुछय। 

(ट) "टोि ववकाि िंस्था" भन्नािे भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको टोि ववकाि िंस्था गठन तथा 
पररचािन िम्बन्िी ऐन, २०७६ बमोशजम गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्र गदठत टोि ववकाि िंस्थािाई 
िम्झनपुछय। 

(ठ) "वडा" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिका मातहतका कुनैपसन वडािाई िम्झनपुछय। 

 

३. कृषक छनोटका िासग िूचना प्रकािन गनुय पने : (१) र्ि कार्यववसि बमोशजमको कृषक िशक्षत 
कार्यक्रम िञ्चािन गनय िम्बशन्ित वडािे अनिूुची १ बमोशजमको ढााँचामा टोि ववकाि िंस्था िशक्षत 
िूचना प्रकािन गनुय पनेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको िूचना प्रकाशित भए पश्चात ् िम्बशन्ित टोि ववकाि िंस्थािे िमेत 
अनिूुची २ बमोशजमको ढााँचामा कम्तीमा पन्र ददनको म्र्ाद ददई टोिबािी कृषक िशक्षत िूचना 
प्रकाशित गनुय पनेछ। 

(३) कार्यक्रममा िहभासगता जनाउन इच्छुक टोिबािी कृषकिे अनिूुची ३ बमोशजमको ढााँचामा 
िम्बशन्ित टोि ववकाि िंस्थामा आवेदन गनुय पनेछ। 
(४) कुनै टोि ववकाि िंस्थािे उपदर्ा (२) बमोशजमको िमर्ावसिमा कृषक िशक्षत िूचना प्रकाशित 
नगरेमा िम्बशन्ित वडा स्वरं्िे र्ि कार्यववसिको प्रसतकूि नहनुे गरी कुनै उपर्कु्त ववसिको 
अविम्बन गरेर कृषक िशक्षत िूचना प्रकािन गरी कृषक छनोट गनय िक्नेछ। 

 

४. कृषक छनोटको िूचकहरु : (१) अनिूुची ३ बमोशजमको ढााँचामा अनदुान प्रासप्तका िासग आवेदन 
गने कृषकहरुको अंक गणना टोि ववकाि िंस्थािे देहार्मा उशल्िशित िूचकका आिारमा अनिूुची 
४ बमोशजमको ढााँचामा गरी िम्बशन्ित वडा कार्ायिर्मा पेि गनुय पनेछ। 

(क) बढी िागत िहभासगता व्र्होने प्रसतवद्धता वापत ्        असिकतम ्५० अंक, 
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(र्ि िण्डको प्रर्ोजनका िासग सनिायररत कुि ५० अंक मध्रे् ४० देिी ५० प्रसतितिम्म िागत िहभासगता 
व्र्होने कृषकिाई ४५ अंक, ५१ देिी ६० प्रसतितिम्म िागत िहभासगता व्र्होने कृषकिाई ४८ अंक र 
६१ प्रसतितभन्दा बढी िागत िहभासगता व्र्होने कृषकिाई ५० अंक प्रदान गररनछे) 

(ि) िम्बशन्ित कृवष प्राववसिकको स्थिगत प्रसतवेदन वापत ्       असिकतम ्१५ अंक, 

(र्ि िण्डको प्रर्ोजनका िासग सनिायररत कुि १५ अंक मध्रे् ववगतदेिी नै न्र्नुतम पवुायिार िवहत कृवष पेिा 
अविम्बन गदै आई थप के्षत्रमा उक्त पेिा ववस्तार गनय चाहने परुाना कृषकिाई १५ अंक र नर्ााँ कृषकिाई 
१३ अंक प्रदान गररनेछ) 

(ग) कृषकको वगीकरण वापत ्          असिकतम ्२० अंक  
(र्ि िण्डको प्रर्ोजनका िासग सनिायररत कुि २० अंक मध्रे् क िमहुका कृषकका िासग २० अंक, ि 
िमहुका कृषकका िासग १५ अंक र ग िमहुका कृषकका िासग १० अंक प्रदान गररनेछ) 

(घ) जग्गाको स्वासमत्व वापत ्           असिकतम ्१५ अंक 

(र्ि िण्डको प्रर्ोजनका िासग सनिायररत कुि १५ अंकमध्रे् कार्यक्रम िञ्चािनका िासग आवश्र्क पने जग्गा 
आफ्नै स्वासमत्वमा भएका कृषकका िासग १५ अंक र पााँच वषय वा िोभन्दा बढी अवसिका िासग सिज वा 
करारमा जग्गा सिएका कृषकका िासग १३ अंक प्रदान गररनेछ) 

 

५. अनदुान पाउन र्ोग्र् कृषक छनोट गरी नामाविी प्रकािन गनुय पने : (१) िम्बशन्ित टोिको टोि 
ववकाि िंस्थाबाट र्ि कार्यववसिको अनिूुची ४ बमोशजमको ढााँचामा अनदुान प्रासप्तमा आवेदन गने 
कृषकहरुिे प्राप्त गने अंक गणना िवहतको वववरण प्राप्त भए पश्चात ्टोिगतरुपमा स्वीकृत कृषक 
िशक्षत वावषयक बजेट िमेतिाई ववश्लषेण गरी िम्बशन्ित वडा िसमसतिे अनदुानका िासग र्ोग्र् कृषक 
छनोट गनुय पनेछ। 

(२) िम्बशन्ित वडा िसमसतिे अनदुानका छनोट भएका कृषकको िम्पूणय वववरण अनिूुची ५ 
बमोशजमको ढााँचामा िावयजसनक गनुय पनेछ। 
 

६. अनदुानका िासग छनोट भएका कृषकिे कार्ायिर्िाँग िम्झौता गनुय पने : (१) अनिूुची ५ 
बमोशजमको वववरण िावयजसनक गरेको समसतिे तोवकएको िमर्ावसिसभत्र अनदुानका िासग छनोट 
भएको कृषकिे कार्ायिर्िे तोकेको ढााँचामा अनदुान िम्झौता गरी िक्न ुपनेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको िमर्ावसिमा अनदुान िम्झौता गनय नआउने कृषकिाई 
र्ोग्र्ताक्रमबाट हटाई वैकशल्पक र्ोग्र्ताक्रममा रहेका कृषकिाँग कार्ायिर्िे अनदुान िम्झौता गनय 
िक्नेछ। 
(३) उपदर्ा (१) तथा उपदर्ा  (२) बमोशजमको िमर्ावसिमा अनदुान िम्झौता नगने कृषकिाई 
चाि ु आसथयक वषयमा कार्ायिर्बाट र्ि कार्यववसि बमोशजमको अनदुान ववतरणमा रोक िगाउन 
िक्नेछ। 
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७. कृषक िशक्षत तासिम कार्यक्रम िञ्चािन गनुय पने : (१) र्ि कार्यववसिको दर्ा ६ बमोशजम 
अनदुान िम्झौता गररएका कृषकहरुिाई कार्यक्रमका बारेमा आिारभतू प्राववसिक ज्ञान ददिाउन 
कार्ायिर्िे तासिम कार्यक्रमको आर्ोजना गनुय पनेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम आर्ोजना हनुे तासिम कार्यक्रममा िहभागी नहनुे कृषकिाई र्ि 
कार्यववसि बमोशजम कार्ायिर्बाट उपिब्ि गराइन े अनदुान रकममा बीि प्रसतित रकम कट्टा 
गररनेछ। 

 

८. अनदुान उपिब्ि गराइन े: (१) र्ि कार्यववसिको दर्ा ६ बमोशजमको िम्झौता अवसिसभत्र ित ्
प्रसतित कार्य िम्पन्न गने कृषकिाई देहार्मा उशल्िशित ितयका आिारमा िम्झौता बमोशजमको 
अनदुान कार्ायिर्िे उपिब्ि गराउनेछ। 

(क) िम्झौता बमोशजमको काम िम्पन्न भएको भनी िम्बशन्ित प्राववसिक कमयचारीिे कार्य िम्पन्न 
प्रसतवेदन तर्ार गरेको हनु ुपने। 

(ि) टोि ववकाि िंस्थािे िम्झौता बमोशजमको कार्य िम्पन्न गरेकोिे रकम भकु्तानी गरी ददन ुभनी 
वडा कार्ायिर्मा सिर्ाररि गरेको हनु ुपने। 

(ग) िम्बशन्ित वडाका वडा अध्र्क्षिे अनदुान रकम भकु्तानीका िासग कार्ायिर्मा सिर्ाररि गरेको 
हनु ुपने। 

 

९. िितय अनदुान मार्य त प्राप्त हनु े कृषक िशक्षत कार्यक्रम िञ्चािन िम्बन्िमा कार्ायिर्बाटै कृषक 
छनोट गनय िवकनेेः (१) िितय अनदुान मार्य त नेपाि िरकार तथा प्रदेि िरकारबाट प्राप्त हनुे कृषक 
िशक्षत कार्यक्रमका िासग कार्ायिर्को आसथयक ववकाि िािाबाटै िम्बशन्ित वडा िशक्षत िूचना 
प्रकािन गरी र्ि कार्यववसिमा व्र्वस्था भएको कृषक छनोटको िूचकहरुको आिारमा अंक गणना 
गरी स्वीकृत बजेट सभत्रबाट कृषकहरुिाई अनदुान ववतरण गनय िवकनेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोशजमका कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरु कार्ायिर्को आसथयक ववकाि िािाबाट 
िोझै िञ्चािन गने भनी कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सनदेिक िसमसतको बैठकबाट सनणयर् भएको हनु ु
पनेछ। 

 

१०. कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सनदेिक िसमसतेः (१) र्ि कार्यववसिमा उल्िेि गररएको कुनै व्र्वस्था 
कार्ायन्वर्नमा वािा वा अड्चन आइपरेमा तत्काि त्र्स्तो वािा वा अड्चन रु्काई त्र्िको 
सनराकरण गनय र नेपाि िरकार तथा प्रदेि िरकारबाट प्राप्त हनुे कृषक िशक्षत कार्यक्रमिाई 
गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्र कार्ायन्वर्नमा िैजान िम्पूणय नीसतगत व्र्वस्था िमेत गनय गाउाँपासिकामा देहार् 
बमोशजमको एक कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सनदेिक िसमसत रहनेछ। 
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   (क) गाउाँपासिकाका अध्र्क्ष           िंर्ोजक, 

   (ि) गाउाँपासिकाका उपाध्र्क्ष       िदस्र्, 

   (ग) प्रमिु प्रिािकीर् असिकृत        िदस्र्, 

   (घ) गाउाँपासिकाका अध्र्क्षिे तोकेको कार्यपासिकाको िदस्र् एकजना  िदस्र्, 

   (ङ) कार्ायिर्को आसथयक ववकाि िािा प्रमिु       िदस्र् िशचव 
(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सनदेिक िसमसतिे आफ्नो कार्यववसि आरै् 
व्र्वशस्थत गनय िक्नेछ। 

(३) उपदर्ा (१) बमोशजमको कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सनदेिक िसमसतिे चाि ुआसथयक वषयका िासग 
गाउाँ िभा असिवेिनबाट ववसनर्ोशजत िमपरुक कोष (चाि)ु बाट नेपाि िरकार तथा प्रदेि 
िरकारबाट प्राप्त िितय अनदुानको कृषक िशक्षत कार्यक्रम र गाउाँ िभा असिवेिनबाट स्वीकृत र्ि 
कार्यववसि बमोशजमको कृषक िशक्षत कार्यक्रमका िासग ववसनर्ोशजत बजेटमा थप पचाि 
प्रसतितिम्मको रकम िाझेदारी गरी कार्यक्रम िञ्चािनको व्र्वस्था िमेत समिाउन िक्नेछ। 

११. प्रचसित कानून बमोशजम हनु े: र्ि कार्यववसिमा िेशिए जसत ववषर् र्िै कार्यववसि बमोशजम तथा 
अन्र् ववषर्को हकमा प्रचसित कानून बमोशजम हनुेछ। 
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अनिूुची १ 

(कार्यववसिको दर्ा ३ को उपदर्ा (१) िाँग िम्बशन्ित) 

सिरीजङ्घा गाउाँपासिका 
.... नं. वडा कार्ायिर्,                     । 

                                                                                          समसत : २०७  ।   । 
ववषर् : कृषक िशक्षत कार्यक्रम िञ्चािनका िासग टोि ववकाि िंस्था िशक्षत िूचना। 

 

प्रस्ततु ववषर्मा सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको चाि ु आसथयक वषय २०७७।०७८ को स्वीकृत वावषयक 
कार्यक्रम अनिुार र्ि वडाको ९ वटै टोिमा प्रत्र्क्ष कृषक िशक्षत कार्यक्रम देहार् बमोशजम रहेको 
छ।सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिकाद्धारा पाररत "सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान कार्यक्रम िञ्चािन 
कार्यववसि, २०७७" िे अनदुान िाझेदारीमा कार्यक्रम िञ्चािन गने गरी कृषक छनोटको िूचक 
िवहतको मापदण्ड उल्िेि गरेको र उक्त िूचक बमोशजम अनदुानका िासग आवेदन गने कृषकहरुिे 
प्राप्त गने अंक गणना गरी वडा िसमसतमा सिर्ाररि गनय िम्बशन्ित टोि ववकाि िंस्थािाई शजम्मेवारी 
ददइएकोमा स्वीकृत उक्त कार्यववसिको अनिूुची २ बमोशजमको ढााँचामा र्ो िूचना प्रकाशित भएको 
समसतिे कम्तीमा १५ ददनसभत्र आफ्नो/आफ्नो टोिका कृषक िशक्षत िूचना प्रकािन गरी र्ही समसत 
२०७ । ।       गतेसभत्र उक्त कार्यववसिको अनिूुची ४ बमोशजमको ढााँचामा अंक गणना गरी 
र्ि वडा कार्ायिर्मा पेि गनुय हनु र्ि वडासभत्रका ९ वटै टोि ववकाि िंस्था िशक्षत र्ो िूचना 
प्रकाशित गररएको छ।  

तोवकएको िमर्ावसिमा कृषक छनोट भई र्ि वडामा नआएमा वडा कार्ायिर्बाटै अन्र् ववसिको 
अविम्बन गरेर भएपसन कृषक छनोट गररने व्र्होरा िमेत िम्बशन्ित िबैको जानकारीका िासग 
अनरुोि छ। 

देहार् 

टोिको नाम कृषक िशक्षत कार्यक्रमको नाम ववसनर्ोशजत बजेट 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
(                                 ) 

वडा अध्र्क्ष 
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अनिूुची २ 

(कार्यववसिको दर्ा ३ को उपदर्ा (२) िाँग िम्बशन्ित) 

............................टोि ववकाि िंस्था 
.........................टोि, ....... नं. वडा, .................................। 

                                                                                          समसत : २०७  ।   । 
ववषर् : ............ टोिका िासग ववसनर्ोशजत कृवष कार्यक्रममा िहभागी हनु चाहन ेटोिबािी 

कृषक िशक्षत िूचना । 

प्रस्ततु ववषर्मा सिरीजङ्घा गाउाँपासिका .....नं. वडा,.................................को चाि ु आसथयक 
वषयका िासग ववसनर्ोशजत वावषयक बजेटमा र्ि टोिका िासग 
.............................................कार्यक्रमका िासग रु.                  बजेट ववसनर्ोजन भएको छ। 
उक्त कार्यक्रम िञ्चािनका िासग सिरीजङ्घा गाउाँपासिका, ........नं. वडा ..................................को 
समसत .........................................मा प्रकाशित िूचना बमोशजम र्ही समसत 
...........................................गतेसभत्र र्ि टोिबाट उक्त कार्यक्रमका िासग इच्छुक कृषकहरु 
"सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान कार्यक्रम िञ्चािन कार्यववसि, २०७७" मा उल्िेशित 
प्राविान बमोशजम छनोट गरी .... नं. वडा कार्ायिर्मा पठाउन ु पने भएकािे र्ो िूचना 
प्रकाशित भएको समसतिे १५ ददनसभत्र उक्त कार्यक्रममा िहभासगता जनाउन चाहन ु हनुे 
इच्छुक टोिबािी कृषकहरुिे देहार्मा उशल्िशित कागजात िवहत र्िैिाथ िंिग्न आवेदन 
र्ाराम भरी र्ि िंस्थामा आवेदन गनुय हनु र्ि िंस्थाको समसत २०७ ।   ।   गतेको 
सनणयर्ानिुार अनरुोि छ। 

सनवेदकिे सनवेदनिाथ िंिग्न गनुयपने कागजातहरु : 
१ कृषकको नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसिपी, 
२ आफ्नै स्वासमत्वमा जग्गा हनुेिे जग्गािनी प्रमाणपत्रको प्रसतसिपी तथा सिज वा भाडामा 
जग्गा सिएको भए िम्झौताको प्रसतसिपी र जग्गािनी प्रमाणपत्रको प्रसतसिपी, 
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अनिूुची ३ 

(कार्यववसिको दर्ा ३ को उपदर्ा (३) िाँग िम्बशन्ित) 

 

श्री ...............................टोि ववकाि िंस्था,     समसत २०७ ।  । 

..................टोि, ......नं. वडा,..................., सिरीजङ्घा गाउाँपासिका, ताप्िेजङु। 

 

ववषर् : अनदुान प्रासप्तका िासग आवेदन गरेको । 

प्रस्ततु ववषर्मा तहााँ िंस्थाको समसत २०७ ।  ।  गते प्रकाशित िूचना बमोशजम अनदुान प्रासप्तका िासग देहार्मा 
उशल्िशित वववरण िंिग्न रािी र्ो आवेदन गदयछु/गदयछौं।सनवेदनमा उशल्िशित वववरण झठु्ठा ठहरे कानून बमोशजम 
िहने छु/छौं, बझुाउने छु/छौं। 

तपसिि 

सि.नं. वववरण 
१ कुनै एकमा शचनो िगाउनेेः 

स्वीकृत कार्यववसि बमोशजम अनदुानका िासग छनोट भएको िण्डमा देहार्मा उशल्िशित रकम बराबरको रकम िाझेदारी 
गनेछु।  

(क) अनदुान वापत ्प्राप्त हनुे रकमको ४० देिी ५० प्रसतितिम्मको रकम मात्र व्र्होने छु/छौं। 

(ि) अनदुान वापत ्प्राप्त हनुे रकमको ५१ देिी ६० प्रसतितिम्मको रकम मात्र व्र्होने छु/छौं। 

(ग) अनदुान वापत ्प्राप्त हनुे रकमको ६१ प्रसतितभन्दा बढी रकम व्र्होने छु/छौं। 

२ कुनै एकमा शचनो िगाउनेेः 
(क) चाि ुआसथयक वषयमा र्ि टोिका िासग स्वीकृत ........................................................कार्यक्रम अनकूुिको 

िेती ववगतदेिीनै गदै आएको छु/छौं। 

(ि) म/हामी र्ि टोिका िासग स्वीकृत ............................................... कार्यक्रममा नर्ााँ कृषकको रुपमा 
िहभासगता जनाउन िागकेो हुाँ/हौं। 

३ कुनै एकमा शचनो िगाउनेेः 
(क) म र मेरो पररवारको स्वासमत्वमा र्ि गाउाँपासिका क्षेत्रमा ५ रोपनी वा िोभन्दा कम जसमन मात्र रहेको छ। 

(ि) म र मेरो पररवारको स्वासमत्वमा र्ि गाउाँपासिका क्षेत्रमा ५ रोपनीभन्दा बढी २० रोपनीिम्म जसमन मात्र 
रहेको छ। 

(ग) म र मेरो पररवारको स्वासमत्वमा र्ि गाउाँपासिका क्षेत्रमा २० रोपनीभन्दा बढी जसमन रहेको छ। 

४ कुनै एकमा शचनो िगाउनेेः 
(क)  कार्यक्रमका िासग आवश्र्क पने जग्गा मेरो आफ्नै स्वासमत्वमा छ। 

(ि)  कार्यक्रमका िासग आवश्र्क पने जग्गा भाडा वा सिजमा सिएको छु। 
५ कुनै एकमा शचनो िगाउन े: 

(क)  म अथवा मेरो पररवारको िदस्र्को िरकारी रोजगारीमा पहुाँच छ। 

(ि) म अथवा मेरो पररवारको िदस्र्को िरकारी रोजगारीमा पहुाँच छैन। 
सनवदेनिाथ िंिग्न कागजातहरु 

१ नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसिपी 
२ जग्गािनी प्रमाणपत्रको प्रसतसिपी 
३ करार वा सिजमा जग्गा सिएको भए िोको प्रसतसिपी । 

 

सनवदेकको नाम,थरेः 
िम्पकय  नम्बरेः 
हस्ताक्षरेः 
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अनिूुची ४ 

(कार्यववसिको दर्ा ४ िाँग िम्बशन्ित) 

(अनदुान प्रासप्तमा आवेदन गने कृषकहरुको टोि ववकाि िंस्थािे प्रदान गने अंक गणना तासिका) 
 
 
 
 
 
 

सि
नं 

 
 
 
 
 
 

कृषकको नाम, थर 

बढी िागत  

िहभासगता व्र्होने प्रसतवद्धता 
वापत ्  

(५० अंक) 

कृवष 
प्राववसिकको  

प्रसतवेदन वापत ् 

(१५ अंक) 

कृषकको वगीकरण वापत ्

(२० अंक) 
जग्गाको स्वासमत्व 

वापत ्  

(१५ अंक) 

 
 
 
 
 
 

कुि प्राप्ताकं ४० 
देिी 
५० 

प्रसतित 

िम्म 

(४५) 

५१ 
देिी 
६० 

प्रसतित 

िम्म 

(४८) 

६१ 
प्रसतित 

भन्दा 
बढी 

(५०) 

परुाना 
कृषक 
(१५) 

नर्ााँ 
कृषक 

(१३) 

"क" 
िमहुका 
कृषक 

(२०) 

"ि" 
िमहुका 
कृषक 

(१५) 

"ग" 
िमहुका 
कृषक 

(१०) 

आफ्नै 
स्वासम
त्वमा 
जग्गा 
भएका 
कृषक 

(१५) 

सिज वा 
भाडामा 
जग्गा 
सिएका 
कृषक 

(१३) 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
िम्बशन्ित कृवष प्राववसिकको नाम, थरेः     टोि ववकाि िंस्थाको अध्र्क्षको नाम, थरेः 
हस्ताक्षरेः         हस्ताक्षरेः 
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अनिूुची ५ 

(कार्यववसिको दर्ा ५ को उपदर्ा (२) िाँग िम्बशन्ित) 

टोिको नामेः      कृषक िशक्षत कार्यक्रमको नामेः 
सि.नं. अनदुानका िासग छनोट भएका 

कृषकको नाम, थर 
कार्यववसििे 

व्र्वस्था गरेको 
कृषक 

छनोटको 
िूचक 

बमोशजमको 
कुि प्राप्ताकं 

अनदुानको प्रकार 
(वस्तगुत वा नगद 
वा भौसतक पवुायिार 
सनमायण अनदुान 
मध्रे् कुनै एक 
उल्िेि गने) 

कार्ायिर्बाट 
उपिब्ि गराइन े

अनदुान 
वापतको रकम 

कृषकिे व्र्ोहोनुय 
पने अनदुान 
िाझेदारीको 

वहस्िा 
(कसत रकम 
व्र्ोहोने हो िो 
ििुाउन)े 

अनदुान िम्झौता 
गरी िक्न ुपने 

समसत 

कैवर्र्त 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

अनदुान प्रासप्तका िासग वैकशल्पक र्ोग्र्ताक्रममा रहेका कृषकहरुको नामाविी िवहतको वववरणेः 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 

         (          ) 

         वडा अध्र्क्ष 

cf1fn], 

>L ;Gtf]if l3ld/] 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 

l;/Lh‹f ufpFkflnsf, tfKn]h'ª . 


