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व्यवसाययक कृयि/पश ुयवकास काययक्रम कायायन्वयन कायययवधी, २०७५ 

पषृ्ठभमूीीः 

व्यवसाययक कृयि/पश ु यवकास काययक्रम (Commercial Agriculture/Livestock 

Development Program) कायायन्वयन गनय जिरी नगरपालिकािे सफा जिरी, हररयो जिरी र 
प्ाांगाररक जिरी (Clean Jiri, Green Jiri and Organic Jiri) भन्न ेमूि नारािाई अङ्गीकार गरै्द 
जिरी नगरपालिकािे प्स्तावमा आधाररत ब्यबसाययक कृयि/पश ुलबकास काययक्रम सांचािन 
गनय प्शासकीय कायययवलध(लनयलमत गने)ऐन २०७५ को र्दफा ४ िे दर्दएको अलधकार 
प्योग गरर जिरी नगरपालिका नगर काययपालिकािे ̋व्यवसाययक कृयि/पश ु यवकास 
काययक्रम कायायन्वयन कायययवलध २०७५ ̋ तिुयमा गरेको छ । 

 

नगर काययपालिकाबाट जस्वकृत लमलत २०७५।१२।०५ 
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पररच्छेर्द –१ 

प्ारजभभक 

१ सांजिप्त नाम र प्ारभभ 

क. कायययवधीको नाम: “व्यवसाययक कृयि/पश ुलबकास काययक्रम कायायन्वयन कायययवधी 
२०७५” रहेको छ । 

ख. कायययवधी जिरी नगरपालिकाको काययपालिका बैठकबाट स्वीकृत भएको लमलतबाट िाग ु

हनेुछ । 

ग. यो काययविवि  विरी नगरपाविका के्षत्रवित्र िागू हुनेछ । 

घ.  यो काययविवि  तुरुन्त प्रारम्ि हुनेछ । 

२ पररभािाीः  यविय वा प्सांगिे अको अर्य निागमेा यस कायययवधीमा 
क. व्यवसाययक कृयि/पश ु यवकास काययक्रम भन्नािे यस नगरपालिका िेत्र लभत्र सांचािन 

हनेु प्स्तावमा आधाररत व्यवसाययक कृयि/पश ुलबकास काययक्रमिाई बझु्न ुपर्दयछ । 

ख. काययक्रम भन्नािे प्स्तावमा आधाररत कृयि वािी वस्त,ु उत्पार्दन, प्शोधन, बिार 
व्यवस्र्ापन, बिार प्वर्द्यन, साना बिार पूवायधार, साना लसचाई, र्ोपा लसांचाई, 
फयटयगेसन, यन्त्रीकरण, पशपुन्छी पािन, पशपुन्छी िन्य उत्पार्दन,प्शोधन,बिाररकरण 
आदर्द सांग सभबजन्धत यक्रयाकिाप बझु्न ुपर्दयछ । 

ग. व्यवसाययक प्स्ताव भन्नािे काययक्रम सांचािन गनय पेश गने व्यवसाययक योिना 
बझुाउँर्दछ ।  

३ उद्देश्यीः यस कायययवधीको उद्देश्य रे्दहाय बमोजिम रहेको छ  । 

क. उच्च मूल्यका प्ाांगाररक स्वस्र् वािी बस्तहुरुको उत्पार्दन तर्ा उत्पार्दकत्व वयृर्द् गनय 
सहयोग गने ।  

ख. व्यवसाययक पशपुन्छी पािन गरर आलर्यक वयृर्द्मा टेवा पयुायउने ।  
ग. व्यवसाययक स्र्ानीय िातका कुखरुापािनिाई लबशेि प्ार्ालमकता दर्दई काययक्रम 

अगाडी बढाई रोिगारी तर्ा आलर्यक वयृर्द्मा टेवा पयुायउने । 

घ. व्यवसाययक चौरी पािन काययक्रमिाई सांरिण तर्ा प्वर्द्यन उत्पार्दनिाई  प्शोधन 
गरर कृिकहरुको आयस्तर बढाउनमा टेवा पयुायउने । 

ङ. बिार पूवायधार लबकास तर्ा उत्पार्दनोपरान्तका कृयाकिापहरुमा सहयोग उपिब्ध 
गराई वािी बस्तहुरु बिारमा पहचु बढाउने ।  
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च. व्यवसाययक उत्पार्दन प्वर्द्यन गरी आयात प्लतस्र्ापन तर्ा लनयायत प्वर्द्यनमा सहयोग 
गने । 

छ. जिरी आउने पययटकिाई स्र्ालनय उत्पार्दनबाट तयार गररएका पररकार पजस्कएर 
पययटन प्वर्द्यन गनय सहयोग पयुायउने । 

पररच्छेर्द – २ 

काययक्रम सांञ्चािन प्कृया 
४ यस काययक्रम अन्तगयत रे्दहाय बमोजिमका काययक्रम सांचािन गररने छ । 

क. आि ु , तरकारी , फिफुि , मसिा बािी , जचया , रेन्बो ट्राउट  आदर्दका उत्पार्दन 
प्वर्द्यन काययक्रम, बिार प्वर्द्यन , प्शोधन तर्ा उत्पार्दन उपरान्त बिारीकरण 
सभबन्धी काययक्रम । 

ख.  पशपुन्छी पािन, पशपुन्छी िन्य उत्पार्दन, प्शोधन तर्ा बिारीकरण काययक्रम । 

ग. साना बिार पूवायधार िस्तैीः सांकिन केन्र ,बिार स्टि , बिार सेड लनमायण,प्याकेजिङ 
तर्ा ममयत सभभारका काययक्रम . 

घ. साना लसचाई काययक्रम (सतह लसचाई, भलूमगत लसचाई, नवीनतम प्यवलधमा आधाररत 
लसांचाई, प्िाजस्टक पोखरी लनमायण, बिायतको पानी सांकिन, फयटयगेसन) लनमायण तर्ा 
ममयत सभभारका काययक्रम । 

ङ. साना कृयि यन्त्र लमलन यटिर ,पावर यटिर ,थ्रसेर ,हावेष्टर ,ररपर , प्िान्टर खरीर्द आदर्द 
।  

च. माटो , कृयि चनु तर्ा प्ाङ्गाररक मि व्यवस्र्ापन । 

छ. खाद्यान्न बािी तर्ा तरकारी बािीको  बीउ उत्पार्दन तर्ा बिारीकरण । 

 

५ काययक्रम सांचािन यवलध 

५.१ काययक्रम छनौटका आधार 
क. काययक्रममा सहभागी हनु जिरी नगरपालिकामा व्यवसाय र्दताय गरेको हनु ुपने छ सारै् 

परुाना व्यवसायहरु नयवकरण भएको हनु ुपने छ । यस कायययवलध बमोजिम सांचािन 
हनेु काययक्रम जिरी नगरपालिका िेत्र लभत्र सांचािन हनेुछ   ।  

ख. सहकारी र प्शोधन कतायहरुको हकमा लनयलमत िेखा परीिण गररएको हनु ुपछय । 

ग. प्स्तायवत काययक्रम प्ायवलधक, यवजिय र भौगोलिक रुपमा उपयकु्त हनु ुपर्दयछ । 

घ. मयहिा, िनिालत, र्दलित, यवपन्न, यपछलडएका समरु्दाय र िेत्रिाई प्ार्लमकता दर्दईने छ । 
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ङ. काययक्रम सांचािनका िालग उपिब्ध गराईने अनरु्दानको अलधकतम लसमा रु १५ िाख 
सभम हनेुछ । अनरु्दान प्ाप्त गनय  कृिक समहु, सहकारी, फमय, कभपलन तर्ा 
प्शोधनकतायहरु ग्राह्य हनेुछन । काययक्रम सांचािनका िालग आवेर्दक/सांस्र्ािे 
कभतीमा सांरचना लनमायणमा २५ प्लतशत र अन्यको हकमा ५० प्लतशत यहस्सा नगर्द 
वा जिजन्स को रुपमा अलनवायय व्यहोनुय पने छ । 

च.  आवेर्दन सार् सभवन्धीत वडा कायायियको लसफाररस समावेश गनुय पने छ । 

छ. स्र्ालनयस्तरमा रोिगारी लसियना गनय सहयोग पयुायउने काययक्रमिाई प्ार्लमकता दर्दइने 
छ ।   

ि. लनवेर्दकिे प्स्ताव गरेका यक्रयाकिाप सांचािन गनय अन्य लनकायबाट रकम सहयोग 
/अनरु्दानको रुपमा लिएको पाइएमा छनोट प्यक्रयामा समावेशका िालग अयोग्य मालनने 
छ तर त्यस्ता व्यवसायीिे व्यवसायको िेत्र बढाई प्स्ताब पेश गरेको हकमा भने 
अनरु्दान उपिब्ध गराउने बाधा पने छैन । लनवेर्दन पेश गर्दाय  अन्य लनकायबाट रकम 
सहयोग /अनरु्दानको रुपमा नलिएको स्व घोिणा  गनुय पने छ । अनरु्दान लिई 
सकेको व्यवसायीिे िेत्र बढाई प्स्ताब पेश गरेको अवस्र्ामा नगरपालिकािे र्प 
अनगुमन गरर उपयकु्त लनणयय गने छ । 

झ. गत आ.व.मा सहयोग प्ाप्त गने लनवेर्दकहरुिे उरे्दश्य बमोजिम काम सभपन्न नगरेको 
पाईएमा चाि ुआ.व.मा लनवेर्दन पेश गनय अयोग्य मालनने छ । अनरु्दान प्ाप्त गर्दाय 
गरेको सभझौता बमोजिम काम नगरेको पाईएमा अनरु्दान रकम यफताय गराउन ुसयकने 
छ । 

ञ. नेपाि सरकारमा काययरत कुनै पलन कमयचारी वा लनिको एकाघरका पररवारिाई 
अनरु्दान रकम दर्दईने छैन । 

ट. नगरपालिका वा अन्य कुनै लनकायबाट एक खािको व्यवसायको िालग अनरु्दान लिई 
सकेको कृिक पनुीः अको अनरु्दानको िालग योग्य हनेु छैन ।  

५.२  काययक्रम सभबन्धी जिभमेवारी तर्ा र्दाययत्व 

क. काययक्रम कायायन्वयन सभबन्धी सभपणुय जिभमेवारी जिरी नगरपालिका नगर 
काययपालिकाको  कायायिय जिरी र्दोिखा तर्ा सभबजन्धत अनरु्दान प्ाप्त गने 
कृिक/सहकारी/फमय/कभपनी,सांघ,सांस्र्ाहरु समेत हनेु छ । 
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ख. जिरी नगरपालिका नगर काययपालिकाको कायायिय जिरी, र्दोिखािे काययक्रम 
कायायन्वयनमा आवश्यक पने यवशेिज्ञ सेवा कृयि ज्ञान केन्र/भेटेनरी अस्पताि तर्ा 
पश ुयवज्ञ केन्र तर्ा अन्य सभबजन्धत लनकायहरुबाट समेत लिन सक्ने छ  । 

५.३ काययक्रम सांचािन प्कृया 
क. सचुना प्वाह- जिरी नगरपालिका नगर काययपालिकाको  कायायिय जिरी, र्दोिखािे 

काययक्रम सांचािनका िालग स्र्ालनय एफ.एम. रेलडयो तर्ा सभबजन्धत वडा/टोि लबकास 
सलमती माफय त अनसुजुच-१ मा उल्िेजखत ढाँचा अनसुार सचुना प्वाह गने छ ।  

ख. स्कीम/व्यवसाययक योिना- काययक्रममा सहभागी हनु चाहने (कृिक समहु, सहकारी, 
कृयि/पश ुफमय तर्ा प्शोधनकताय, कभपनीहरु) िे अनसूुची-२ बमोजिमको ढाचाको 
लनवेर्दन सयहत अनसुजुच-३ बमोजिमको ढाँचाको स्कीम/व्यवसाययक योिनाहरु जिरी 
नगरपालिका नगर काययपालिकाको  कायायिय जिरी, र्दोिखामा र्दताय गराउ ̐न ुपने छ । 

५.४ स्कीम/व्यवसाययक योिना छनौट 

क. व्यवसाययक योिना छनौट प्योिनको िालग तपलसि बमोजिमको मलु्याांकन तर्ा 
लसफाररस सलमलत रहने छ । 

• आलर्यक लबकास सलमलत/नगर कृयि लबकास सलमलतको सांयोिक-अध्यि   
• आलर्यक लबकास सलमलतका सर्दस्य- सर्दस्य    
• सभबजन्धत वडा कृयि लबकास सलमलतका सांयोिक - सर्दस्य   
• जिरी नगरपालिका नगर काययपालिकाको कायायिय आलर्यक लबकास शाखा 

कृयि/पश ुसर्दस्य सजचब –सर्दस्य सजचब    
• सलमलतमा आवश्यकता अनसुार लबिय लबशेसज्ञहरु आमजन्त्रतको रुपमा वोिाउन 

सयकने छ । 

ख. उपरोक्त मलु्याङ्कन तर्ा लसफाररस सलमलतिे अनसुजुच-४ बमोजिमको ढाँचामा सभबजन्धत 
शाखाबाट मलु्याांकन भई पेश गरेको यववरण लबश्लसेण गरर प्ाप्त प्स्ताबहरु मध्ये 
उपयकु्त प्स्ताब स्वीकृलतका िालग लसफाररस सार् नगरपालिकामा पठाउन ुपने छ । 
उक्त लसफाररस र उपिब्ध बिेटको आधारमा नगर काययपालिकाको बैठकबाट प्स्ताब 
काययन्वयनको िालग स्वीकृत गने तर्ा अनरु्दान रकम एयकन गररने छ । 
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ग. अनसुचुी-३ बमोजिम स्कीम/व्यवसाययक योिना छनोट प्यक्रयामा समाबेश हनुको 
िालग न्यूनतम ४० प्लतशत अांक प्ाप्त गरेको हनु ुपने छ । ४० प्लतशत भन्र्दा कम 
अांक प्ाप्त गने स्कीम/व्यवसाययक योिनािाई प्लतष्पधायमा सामेि गराईने छैन । 

घ. काययक्रम सांचािन सभबन्धमा अनगुमन तर्ा मलु्याङ्कनको िालग तपजशि अनसुारको 
सलमलत रहने छ । 

❖ आलर्यक लबकास सलमलत/नगर कृयि लबकास सलमलत सांयोिक-अध्यि  
❖ सभबजन्धत वडाको वडा अध्यि/सर्दस्य - सर्दस्य    
❖ योिना शाखाको प्मखु - सर्दस्य  
❖ जिरी नगरपालिका नगर काययपालिकाको कायायिय आलर्यक लबकास शाखा कृयि/पशकुो 

प्मखु -सर्दस्य सजचब  
ङ. सांझौता गनुय अजघ अनगुमन तर्ा मूल्याांकन सलमलतिे आवश्यक ठानेमा छनौट भएका 

आयोिनाको स्र्िगत अनगुमन समेत गनय सक्ने छ । 

५.५ िागत इजस्टमेट तर्ा सभझौता  
❖ प्स्ताब छनौट पश्चात अनरु्दान ग्रायहिे प्स्ताब बमोजिम नमनुा कृयि/पश ु फमय 

स्र्ापनाको िालग सभबजन्धत लबियको प्ायवलधक माफय त स्र्िगत सभेिण गराएर 
िागत इजस्टमेट तयार गरर स्वीकृलतको िालग जिरी नगरपालिका नगर काययपालिकाको 
कायायिय जिरी,र्दोिखामा पेश गनुय पने छ । 

❖ स्वीकृत इजस्टमेटको आधारमा जिरी नगरपालिका र अनरु्दान ग्राही बीच अनसूुची -५ 
बमोजिम सभझौता गररने छ । (एक बियमा सभपन्न नहनेु प्कृलतका नमनुा फमयहरुको 
हकमा सभझौतामा अलनबायय रुपमा प्र्म बिय र आगामी बियहरुमा उपिब्ध गराईने 
अनरु्दान रकम उल्िेख गनुय पने छ । 

❖ अनरु्दान ग्रायहिे नमनुा कृयि/पश ुफमय स्र्ापना तर्ा सांचािनको कायय प्ारभभ र सभपन्न 
गर्दाय एक-एक पटक स्र्ानीय िनप्लतलनलधको सहभालगतामा सावयिालनक सनुवुाई गनुय 
पछय । सारै् िागत सहभालगता रकम खिेुको होलडयङ बोडय फमय सांचािन अवलध भर 
तर्ा सभपन्न भएपछी पलन लनरन्तर सबयसाधारणिे रे्दख्न ेगरर काययक्रम स्र्िमा राख्न ुपने 
छ । 
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❖ िागत इजस्टमेट तयार गर्दाय कुि अनरु्दान रकमको ५% रकम कन्टेनिेन्सी स्वरुप 
राजखने छ । उक्त रकम प्ायवलधकको रै्दलनक भ्रमण भिा र सलमलतको बैठक भिा र 
अन्य व्यवस्र्ापकीय काययमा प्योग गनय सयकने छ । 

 

पररच्छेर्द – ३ 

अनरु्दान रकम भकु्तानी प्कृया 
६ भकु्तानी प्कृया – कायय सभपन्न भएको आधारमा बढीमा लतन यकस्तामा भकु्तानी 

दर्दईने छ । प्र्म यकस्तामा कायय प्गलतको आधारमा अलधकतम २५ प्लतशत रकम, 
र्दोश्रो यकस्तामा ४० र कायय सभपन्न प्लतवेर्दनको आधारमा बाँयक रकम तेश्रो 
यकस्तामा भकु्तानी गरीने छ ।  
प्र्म र र्दोश्रो यकस्ताको हकमा कायय सभपन्न भएको आधारमा स्कीम/व्यवसाययक 
कायय योिनामा उल्िेख भएका यक्रयाकिापहरुको िागत/मापन अनसुारको 
भकु्तानीको िालग माग भए अनसुार सांयकु्त अनगुमन टोिीबाट भएको लसफाररस तर्ा 
प्ायवलधक प्लतवेर्दनको आधारमा र तेश्रो यकस्ता स्कीम/व्यवसाययक  कायय योिनामा 
उल्िेख भएका यक्रयाकिापहरु सभपन्न भएको भलन सांयकु्त अनगुमन टोिीबाट भएको 
लसफाररस तर्ा प्ायवलधकको काययसभपन्न प्लतबेर्दन सार् मापनको आधारमा भकु्तानी 
हनेुछ । 

क.प्लतवेर्दन – काययक्रम कायायन्वयन गने सांस्र्ािे यकस्ता भकु्तानी माग गर्दाय स्कीम 
/ व्यवसाययक योिना बमोजिमका कृयाकिापहरु उल्िेख गरी प्लतवेर्दन पेश गनुय 
पर्दयछ । अजन्तम यकस्ता भकु्तानीको िालग कायय सभपन्न  प्लतवेर्दन पेश गनुय पर्दयछ । 
यस कायययवलधको अनसूुची-६ अनसुार काययक्रम सांचािनको लनयलमत प्गलत प्लतवेर्दन 
आलर्यक लबकास शाखा कृयि/पशिेु तयार गरर जिरी नगरपालिका नगर काययपालिकाको 
कायायिय जिरी,र्दोिखामा पेश गनुय पर्दयछ ।  
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पररच्छेर्द – ४ 

यवयवध 

७.काययक्रममा समाबेश हनु नपाउने:रे्दहायको व्यजक्त/सांघ/सांस्र्ा/कभपलनिे यस कायययवलध 
बमोजिमको काययक्रममा समाबेश हनु पाउने छैनन ् 

क. फिफुि खेतीको हकमा कजभतमा १५ रोपनी,तरकारी खेतीको हकमा कजभतमा ५ 
रोपनी िग्गा आफ्नै नाममा वा लिि/भाडामा भएको प्माण पेश नभएको, िोकि 
कुखरुाको हकमा कजभतमा २०० वटा बयस्क कुखरुा अट्ने खोर तर्ा चरण िेत्र 
सयहतको आवश्यक िग्गा एवां खोरको प्स्ताब नगरेको र बाख्रापािनको हकमा 
कजभतमा ५० वटा बाख्रा पाल्न आवश्यक  खोर सयहतको प्स्ताब समाबेश नभएको । 

ख. नेपाि सरकारको िनुसकैु सेवामा काययरत व्यजक्त ।  
८.काययवाहीको व्यवस्र्ाीः प्स्ताव स्वीकृत स्कीम/व्यवसाययक योिना अनसुार काययक्रम 
सभपन्न नगरी प्ाप्त अनरु्दानिाई र्दरुुपयोग गररएको पाइएमा प्चलित ऐन लनयम तर्ा 
काननु बमोजिम काययवाही गरर लनििे प्ाप्त गरेको अनरु्दान रकम तर्ा सो रकमको 
बायियक १० प्लतशतका र्दरिे ब्याि समेत असिु उपर गररने छ ।  
९.प्चलित काननुमा अन्यर्ा व्यवस्र्ा भएको अवस्र्ामा: काययक्रम कायायन्वयनको 
सभबन्धमा प्चलित काननुमा अन्यर्ा व्यवस्र्ा भएकोमा काययपालिकािे लनणयय गरर 
उपयकु्त लनकास लनकाल्ने छ ।  
१०.लबमाीः स्कीम/व्यवसाययक योिनाको सभभाव्यताको आधारमा अलनबायय रुपमा लबमा 
गराउन ुपने छ । 

११.बाधा अड्काउ लनरुपण खारेिी एबां सांशोधन M  
क) यस काययलबधी कायायन्वयनमा केयह बाधा अड्चन आइपरेमा वा यववार्द उत्पन्न भएमा 
सो को लनरुपण जिरी नगरपालिका नगर काययपालिकािे गने छ ।  
ख) यस काययलबधीिाई आबश्यकतानसुार जिरी नगरपालिका नगर काययपालिकाको 
कायायिय जिरी, र्दोिखािे सांशोधन वा खारेिी गनय सक्नेछ ।   

प्माजणकरण लमलतM२०७५।१२।२६ गते 

आज्ञािे  

जशव प्सार्द ररिाि 

प्मखु प्शासकीय अलधकृत  
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अनसूुजचहरु 

  अनसूुजच – १ 

(र्दफा ५.३ (क) बमोजिम) 

व्यवसाययक कृयि/पश ुयवकास काययक्रम सांचािनको िालग जस्कम / व्यवसाययक 
योिनाको प्स्ताब आव्हान सभबन्धी सचुना । 

सचुना । सचुना ।। सचुना ।।। 

जिरी नगरपािीका नगर काययपालिकाको कायायिय जिरी, र्दोिखाको आलर्यक विय 
............... को वायियक जस्वकृत काययक्रम अनसुार प्स्तावमा आधाररत  कृयि/पश ु
व्यवसाययक कृयि काययक्रम सांचािन गनय यस नगर लभत्रका कृिकहरुिाई िजित गरी 
......................................................... काययक्रमका िालग र्दरखास्त आव्हान 
गररएको छ । यो सचुना प्काशन भएको लमलतिे १५ दर्दन लभत्र काययक्रम सांचािनको 
िालग तोयकएको ढाँचा अनसुार र्दरखास्त दर्दन ु हनु अनरुोध गररन्छ । पनुश्च आवेर्दनका 
सार् तपलसि अनसुारका कागिातहरु पेश गनय समेत यसै सचुनाबाट सजुचत गररन्छ । 

तपलसिीः 

नागररकताको प्माणपत्रको प्लतलियप 

वडा कायायियको लसफाररस पत्र  

अनसूुची-२ अनसुारको आवेर्दन फाराम  

अनसुजुच – ३ अनसुारको जस्कम  योिना  

प्माण पत्रको प्माजणत प्लतलियप ( तालिम, सांस्र्ा र्दताय , नयवकरण, कर  चकु्ता)  

िग्गाधनी प्माणपत्रको प्लतलियप वा भाडामा लिएको हकमा कजभतमा १५ विय सभमका 
िालग भाडा/लििमा लिएको सभझौता पत्र र सो िग्गाको िग्गाधनी प्माणपत्रको प्लतलियप 

नगरपालिकामा व्यवसाय र्दताय गरेको प्माण पत्रको प्लतलियप  
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अनसूुजच – २ 

(र्दफा ५.३ (ख) बमोजिम) 

व्यवसाययक कृयि/पश ुकाययक्रम सांचािन गनयका िालग दर्दईने आवेर्दन – पत्र 

 

श्रीमान प्मखु प्शासकीय अलधकृत ज्यू           लमलत:............. 
जिरी नगरपालिका नगर काययपालिकाको कायायिय  

जिरी, र्दोिखा  

 

यवियीः व्यवसाययक काययक्रम सांचािनको िालग प्स्ताब पेश गररएको बारे । 

महोर्दय ,  

        लमलत ........... साि............. मयहना........गते एफ.एम. रेलडयोमा प्काजशत/ 
प्साररत सचुना बमोजिम प्स्तावनामा आधाररत व्यवसाययक कृयि/पश ु
...........................................काययक्रम सांचािन गनय ईच्छा भएकािे आवश्यक 
कागिात राजख लनवेर्दन गर्दयछु । लनयमानसुार काययक्रम उपिब्ध गराई दर्दन ुहनु अनरुोध 
छ । पूनश्चीः तपजशि अनसुारका कागिातहरु यसै लनवेर्दन सार् राखेको व्यहोरा समेत 
अनरुोध छ । 

तपजशि : 

१. अनसुजुच – ३ अनसुारको कायययोिना  

२. सभबजन्धत लनकायमा र्दताय भएको प्माण पत्रको प्लतलियप  

३. प्माजणत प्माण पत्र( तालिम, सांस्र्ा  नयवकरण, कर  फछययौट आदर्द) 

४. नेपािी नागररकताको प्माणपत्रको प्लतलियप  

५. िग्गाधनी प्माण पत्रको प्लतलियप/भाडामा लिएको भए सभझौता गरेको पत्र  

६. आवेर्दकिे प्स्ताव गरेको कामका िालग अन्य कुनै लनकायवाट सहयोग प्ाप्त नगरेको 
स्वघोिणा पत्र वा सहयोग लिएको भए प्ायवलधक प्लतबेर्दन  

                                  लनवेर्दकको नाम : 
र्दस्तखतीः 
ठेगानाीः 
फोन नीः 
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अनसूुजच – ३ 

(र्दफा ५.३ (ख) बमोजिम) 

ब्यवसाययक योिना ढाँचा 

प्स्तायवत आयोिनाको नाम 
 

 

 

 

 १) आवेर्दक र सभपकय  व्यजक्त सभवन्धी यववरणःीः 

आवेर्दक सांस्र्ाको नामःीः  

पूणय ठेगाना  (पत्राचारको िालग)  

 

 

सांस्र्ा स्र्ापना भएको लमलत 
 

 

आवेर्दक सांस्र्ाको यकलसम (कुनै एक मात्र 
जचन्ह िगाउने ) 

❖ कृिक समूह 

❖ सहकारी  
❖ कृयि/पश ुफमय  
❖ कभपलन 

❖ प्शोधन कताय  
❖ अन्य : 

सभबजन्धत  लनकायमा सांस्र्ा र्दताय भएको लमलत 
 

सभपकय  व्यजक्तको नामःीः  

सभपकय  व्यजक्तको टेलिफोनःीः  

इमेिःीः  
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प्स्तायवत आयोिना स्र्ि (कायय िेत्र) वडा नां. 

टोि: 

बजस्त: 

प्स्तायवत आयोिनाको अनमुालनत कूि िागत   

 

माग गरेको कूि अनरु्दान रकम रु 
 

लनवेर्दक /सांस्र्ाको तफय बाट बेहोने रकम रु 
 

लनवेकक/सांस्र्ािे लबगतमा कृयि/पश ुवा अन्य 
काययक्रमवाट सहयोग प्ाप्त गरेको भए सो को 
यववरण र सहयोग रकम  

 

मूल्य शृांखिामा प्मखु काम 
(उत्पार्दक,प्शोधन,सांकिन,आयात,लनयायत 
आदर्द) 

 

२) लनवेर्दक/सांस्र्ाको अनभुव र अन्य यववरण 

लबगतमा गरेका कामहरुको सांजिप्त यववरण उल्िेख गनुयहोस ्: 
 

 

 

 

 

यविीय श्रोत  ❖ आफ्नै बचत रकम रु.: 
❖ ऋण : 
❖ अपेजित अनरु्दान रकम रु.: 
❖ अन्य : 
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उपिब्ि िनशवि (१८-६० िर्य 

वित्रका ) 

❖ यस काययक्रममा समाबेश हनु सक्ने प्त्यि कामर्दार सांख्या : 
❖ ब्यजक्तगत प्स्ताबको हकमा पररवार सांख्या : 
❖ अन्य : 

भौलतक श्रोतको उपिब्धता  १.फिफुि र तरकारीको हकमा  
❖ आफ्नै स्वालमत्वमा कलत रोपनी िग्गा : 
❖ भाडा/लििमा भए कलत रोपनी लिन ुभएको छ : 
❖ स्टोर छ/छैन यदर्द छ भने कलत िमता/प्योग : 
❖ नसयरी घर छ/छैन : 
❖ लसांचाईको श्रोत/महुान र्दताय छ/छैन : 
❖ प्शोधन मेलसन छ/छैन : 
❖ अन्य : 

२.पशपुन्छी पािनको हकमा  

❖ खोर/गोठ/ छ वा छैन यदर्द छ भने िमता/प्योग : 
❖ र्दाना यपस्ने मेलसन छ/छैन : 
❖ आफ्नै स्वालमत्वमा कलत रोपनी िग्गा : 
❖ चरण तर्ा घासको उपिब्धता : 
❖ अन्य : 
 

३) समस्या,  औजचत्य, उद्देश्य तर्ा िाभाजन्वत घर पररवार सांख्या 
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लनवेर्दक/सांस्र्ािे व्यवसाय 
सांचािन सभबन्धमा भोग्रै्द 
आएको मखु्य समस्याहरु 
कमी/चनुौती केयह भए उल्िेख 
गने  

१.फिफुि तर्ा तरकारीको हकमा  
❖ आलर्यक तर्ा प्ायवलधक ज्ञान : 
❖ बिार मूल्य: 
❖ प्शोधन : 
❖ प्ाांगाररक मि व्यवस्र्ापन : 
❖ लबउ व्यवस्र्ापन  
❖ अन्य  

२.पशपुन्छी पािनको हकमा  
❖ आलर्यक तर्ा प्ायवलधक ज्ञान : 
❖ बिार मूल्य: 
❖ प्शोधन : 
❖ नश्ल सधुार : 
❖ झन्ियटिो बािी/पश ुयवमा : 
❖ अन्य : 

िाभाजन्वत घर पररवार सांख्या 
(प्त्यि तर्ा अप्त्यि) 

❖ प्त्यि : 
❖ अप्त्यि : 

४. अनरु्दानबाट के उपिजब्ध हालसि हनेु छ  

उत्पार्दन बयृर्द् (पररमाण, 

मे.ट./के.िी.) 

 

रोिगारीमा बयृर्द् (श्रम दर्दन)  

र्प आभर्दानी  मालसक रु: 
 

िेत्रफि 
लबस्तार(हेक्टर/रोपनी)(फिफुि 
तर्ा तरकारीको हकमा) 

  

अन्य   
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६. आभर्दानी र खचय यवश्लिेण : आगामी ५ विय अवलधको आय तर्ा व्यय यववरण तयार 
गरर यसको यवश्लिेण गनुय होस ्र प्माजणत गनुय होस ्यक तपाईको प्स्ताब कायायन्वयन गर्दाय 
िगानी भन्र्दा आय बढी हनेु छ ।  

आभर्दानी यवश्लिेण 

लबवरण ईकाई  पररमाण र्दर िभमा  प्र्म 
बिय 

र्दोश्रो 
बिय 

तेश्रो 
बिय 

कैयफयत 

         

         

         

         

िभमा 
आभर्दानी 

        

खचय यवश्लिेण 

लबवरण ईकाई  पररमाण  र्दर िभमा  प्र्म बिय र्दोश्रो बिय तेश्रो बिय कैयफयत 

         

िभमा खचय         

 सािाखािा 
मनुाफा 
(Gross 

Margin) 

        

िाभ िागत 
अनपुात 

(B:C 

Ratio) 
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७. मखु्य प्स्तायवत कृयाकिापहरुको िागत अनमुानको यवस्ततृ प्स्तायवत खचय अनसुार यववरण पेश गनुयहोस ्। 

क्र.सां. मखु्य कृयाकिापहरु 

कायायन्वयन गने 
समयवलध   

माग गरेको 
अनरु्दान 

आवेर्दकको 
योगर्दान 

कूि कैयफयत 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 कूि 
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अनसूुची – ४ 

स्कीम / व्यवसाययक योिना मलु्याङ्कन आधार 

 मूल्याङ्कन आधारहरु अलधक्तम प्ाप्ताङ्क 

१ आवेर्दकको प्ायवलधक ज्ञान/जशप/अनभुब १४   
 

१.१ सम्बवन्ित वबर्यमा ताविम प्राप्त गरेको ७   

१.२ 
ताविम तथा प्रस्ताब संग सम्बवन्ित वबर्यमा न्युनतम २ बर्यको 

अनुिब 
११   

१.३ 
ताविम तथा प्रस्ताब  संग सम्बवन्ित वबर्यमा ५ बर्य िन्दा बढी 

अनुिब 
१४   

२ िागत सहिावगताको िावग प्रतािकको आर्थयक क्षमता १४     

२.१ प्रस्तािकको न्युनतम साझेदारी रकम िुटाउने श्रोत नखिुेमा ०   

२.२ 
प्रस्तािकको न्युनतम साझेदारी रकम िुटाउने ऋण पाउने क्षमता 

विस्िोसवनय िएमा 
१२   

 
प्रस्तािकको न्युनतम साझेदारी रकम िुटाउने आिश्यक बैंक  मौज्दात 

िएमा 
१४    

३ 
प्रस्ताब गरेको कृवर् व्यिसायको िविष्यमा वनरन्तरता सम्बवन्ि 

योिना तथा ददगोपना 
७   

३.१ 
िविष्यमा वनरन्तरता सम्बवन्ि योिना तथा ददगोपना पशे गरेको 

मध्यम स्तरको िए 
५   

३.३ 
िविष्यमा वनरन्तरता सम्बवन्ि योिना तथा ददगोपना पेश गरेको उच्च 

स्तरको िए 
७    

४ उत्पादक र बिारीकरण योिना िाि िागत बाडफाड योिना ७   

४.१ सन्तोर्िनक ३    

४.२ मध्यम ५   

४.३ उत्तम ७   

५ 
प्रस्तावित नमनुा कृवर् /पश ुफमयि ेसमदुायका अन्य कृर्कहरुमा पानय 

सके्न प्रदशयन प्रिाि र अनिुि आदान प्रदान योिना 
४   

५.१ आिुवनक प्रविविको प्रयोग समेत गरर अनुिब आदान प्रदान गन े ४   
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 मूल्याङ्कन आधारहरु अलधक्तम प्ाप्ताङ्क 

योिना िएको  

५.२ सामान्य तररकािे अनुिब आदान प्रदान गने योिना  िएको  २   

५.३  अनुिब आदान प्रदान गने कुन ैयोिना  निएको  ०   

६ प्रस्तािकको कृवर् /पश ुवबर्यमा औपचाररक अध्ययन ९   

६.१ प्रस्ताब गरेको वबर्यमा छोटो ताविम विएको ५   

६.२ कृवर् वबर्यमा िेरट/िेरटए तथा प्रविणता प्रमाण पत्र तह अध्ययन ७   

६.३ कृवर् वबर्यमा उच्च वशक्षा अध्ययन ९   

७  रोिगारी वसियना  ९     

७.१   ५ िना िन्दा बढी प्रत्यक्ष रोिगारी  ९     

७.२   ३-५ िना सम्म प्रत्यक्ष रोिगारी  ८    

७.३   १-३ िना सम्म  प्रत्यक्ष रोिगारी  ६    

९  के्षत्रफल (आयाजनाले प्रयोग गने के्षत्रफल रोपनी) ७    

९.१  आिश्यक िग्गा आफ्नै स्िावमत्िमा  िएको  ७    

९.२  विि/िाडामा विएको  ६   

९.३  आिश्यक िग्गा व्यिस्था गने िरपदो आिार पेश निएको  ०   

१०  सालाखाला मुनाफा(Gross margin) ६   

१०.१  कुि िगानीको बार्र्यक २० % िन्दा बढी मुनाफा  ६    

१०.२  कुि िगानीको बार्र्यक १५-२० % सम्म  मुनाफा  ४    

१०.३  कुि िगानीको बार्र्यक १०-१५  %  सम्म मुनाफा  २   

११  प्रस्तावित कृयाकलाप र उदे्दश्यमा तालमेल ७   

११.१  सबै दियाल्कल्िारू उदशे्य संग तािमेि िएको  ७    

११.२  आंवशक तािमेि िएको  ५   
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 मूल्याङ्कन आधारहरु अलधक्तम प्ाप्ताङ्क 

११.३  तािमेि निएको  ०   

१२  आिेदकको लागत सहभावगता १०   

१२.१  ५० प्रतिशि भन्दा कम सहभातििा ५    

१२.२  ५० प्रतिशि देखि ८० प्रतिशि सम्म सहभातििा ७   

१२.३  आवेदकको ८० प्रतिशि भन्दा बति सहभातििा १०   

१३  प्रस्तावित कृयाकलापको खर्च प्रके्षपण ६   

१३.१  बजार मुल्यभन्दा २० प्रतिशि भन्दा बृखि िरी प्रस्ताव िरेको २    

१३.२  बजार मुल्यभन्दा २० प्रतिशि सम्म बृखि िरी प्रस्ताव िरेको ४    

१३.३  बजार मुल्य अनुसार प्रस्ताव िरेको ६     

 िम्मा  १००   
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अनसूुची– ५ 

व्यवसाययक कृयि/पश ुयवकास काययक्रम कायायन्वयन सभझौता पत्र 

जिरी नगरपालिका नगर काययपालिकाको कायायिय जिरी, र्दोिखा माफय त सांचािन गररने 
आ .व . ................ को व्यवसाययक कृयि/पश ु यवकास काययक्रम अनसुार 
...........................................काययक्रम सांचािन गनय श्री ............................(यस 
भन्र्दा पछी पयहिो पि भलनने ) र जिरी नगरपालिका नगर काययपालिकाको कायायिय (यस 
भन्र्दा पलछ र्दोश्रो पि भलनने)  यवच तपजशि शतयनामाहरु बमोजिम काययक्रम सभपन्न गनय 
सभझौता भएको छ । 

१.पयहिो पििे व्यवसाययक कृयि/पश ु यवकास काययक्रम सांचािन गनयका िालग जिरी 
नगरपालिका नगर काययपालिकाको कायायियमा लनवेर्दन पेश गरी छनौट भएको आयोिना 
प्स्तावनामा उल्िेख भए बमोजिमका यक्रयाकिापहरु तोयकएको समयमा सभपन्न गनुय पनेछ । 

२.आयोिनाको कुि िागत रु====================================================मध्ये जिरी नगरपालिका नगर 
काययपालिकाको कायायियवाट रु======================================================काययसभपन्न अवस्र्ा अनसुार 
बढीमा तीन यकस्तामा बैक खाता माफय त भकु्तानी गराईने छ । पयहिो पिवाट 
रु==================================================रकम वेहोररने छ । यो आयोिनाको सभपूणय काम 
लमलत============================================= सभममा सभपन्न गनुयपनेछ । 

 

३. र्दोश्रो पििे छनौट भएको आयोिना कायायन्वयनका िालग पयहिो पििःाई कामको 
प्कृलत र काययसभपन्न अवस्र्ा अनगुमन गरी पेश भएका वीिहरुका आधारमा समावेश  
तपजशि अनसुार बढीमा ३ यकस्तामा रकम बैक माफय त चेकवाट भकू्तानी गने छ ।  
प्र्म यकस्ता वापत रकम रु ============================================== 

र्दोश्रो यकस्ता वापत रकम रु================================================= 

अजन्तम यकस्ता वापत रकम रु================================================= 

४.र्दोश्रो पिबात पयहिो पििाई आवश्यक प्ायवलधक सल्िाह प्र्दान गररने छ । 

५.पयहिो पििे लनयलमत रुपमा काययक्रम सांचािन गरे नगरेको र्दोश्रो पििे अनगुमन गने 
छ । 



                                                      

 21 

६.  पयहिो पििे यस सभझौतामा उल्िेख भए अनसुारको काम तोकेको समय लसमालभत्र 
सभपन्न गनय नसकेमा र्दोश्रो पि सांझौता अनसुारको रकम भकु्तानी गनय वाध्य हनेु छैन ।  

७. प्स्ताव स्वीकृत स्कीम/व्यवसाययक योिना अनसुार काययक्रम सभपन्न नगरी प्ाप्त 
अनरु्दानिाई र्दरुुपयोग गररएको पाइएमा प्चलित ऐन लनयम तर्ा काननु बमोजिम काययवाही 
गरर लनििे प्ाप्त गरेको अनरु्दान रकम १० प्लतशतका र्दरिे असिु उपर गररने छ ।  

८. यस सभझौतामा उल्िेख भए भन्र्दा अन्य व्यहोराको हकमा प्चलित लनयम काननु 
बमोजिम हनेु छ । 

 

पयहिो पि                                     दोश्रो पक्ष 

कृयि िाभग्राहीको तफय वाट                   जिरी नगरपालिकाको तफय वाट 

नामीः                                    नामीः 
पर्दीः                                    पर्दीः 
र्दस्तखतीः                                 र्दस्तखतीः 
लमलतीः                                        लमलतीः  

सांस्र्ाको छापीः                           कायायियको छापीः 
 

 

जिरी नगरपालिका नगर काययपालिकाको कायायिय आलर्यक लबकास शाखा कृयि/पशकुो 
तफय वाट 

नामीः                                
पर्दीः                               

र्दस्तखतीः                            

लमलतीः                                

कायायियको छापीः                      
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अनुसूर्ी- ६ 
व्यवसाययक कृयि/पश ुयवकास काययक्रमको प्गलत यववरण पठाउने फारामको ढा ̐चा  

१.उद्यमीको नाम:         ठेगाना: 
२.सांचालित व्यवसायको नाम:  ठेगाना: 
३. आ.ब.  

४. प्गलत प्लतवेर्दन अवलध:मालसक/चौमालसक/वायियक  

ि.स. कायय वििरण  ईकाई  िक्ष्य  प्रगवत  
आईपरेका बािा 

अड्चनहरु  

समािानका 

िावग 

सुझाबहरु  

कैदफयत  

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

 

प्रवत ईकाई उत्पाददत पदाथयको स्थानीय बिारको वििी मूल्य: 

१..........................................२..........................................३..................................

............... 

उद्यमीको नाम :  

दस्तखत :  

वमवत :  

ठेगाना :  


