
 

कोन्ज्योसोम गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाद्धारा प्रकाशित 
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भाग–२ 

कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको 
 

अध्यक्ष पिपंुक्षी तथा मत्सस्य विकास योजना संचािन काययविलि,२०७६ 
 

प्रस्तािाना 
नेपािको अथयतन्जत्रको मेरुङण्डको रुपमा रहेको कृवि क्षेत्रमा पि ुपािनको महत्सिपूर्य स्थान रहेको देिको कूि जनसंखयाको 
िगभग ६५ प्रलतित जनसंखया कृविमा आिाररत रहेको, जसमा राष्ट्रको कूि ग्राहस्थ उत्सपादनको ३४ प्रलतित कृवि 
क्षेत्रको योगदान रहेकामा, जसको एक लतहाई योगदान पिपुािन क्षेत्रको रहेको छ । नेपािको आलथयक उन्नलत कृविको 
विकासबाट मात्र सम्भि छ । हाि नेपािको पि ुपािन व्यािसाय परम्परागत प्रर्ािीबाट माथी उठ्न सवकरहेको छैन 
। देिमा कृवि अन्जतरगतको पि ुपािन व्यििायिाई परम्परागत र लनिायहमशुख प्रर्ािीबाट आिलुनवककरर् र व्यििायीकरर् 
गरी कृवि पेिािाई उच्च व्यिसायीक पेिाको रुपमा स्थापना गनुय आजको आिश्यकता हो । स्थानीय श्रोत र सािानको 
समशुचत एिं बैज्ञालनक उपयोलगता नै समाजको आलथयक सामाशजक तथा सांकृलतक रुपान्जतरर्को उपाय हो भन्ने कृवि यसको 
मखुय आिार हो । यस कृवि पेिािाई समाज रुपान्जतरर्को प्रमखु अंगको रुपमा स्थावपत गराई बैदेशिक रोजगारमा रहेका 
यिुाहरुिाई आकवियत गराउन ुआजको आिश्यकता हो । 
 नेपाि सरकार, प्रदेि नं ३, कोन्जजयोसोम गाउँपालिकाको आ ि २०७६/ ७७ को िावियक लनलत तथा 
काययक्रम अनसुार यस गाउँपालिका अन्जतगयत पिपंुक्षीहरुको पि ु स्िास््य,निठ सिुार र पि ुआहारािाई सिुार गरर 
स्िस््य मास ुतथा अण्डाको उत्सपादनको उत्सपादन िवृद्ध तथा पाररिाररक स्तरमा पोिर् सरुक्षा साथै आलथयक अिस्था सिुारको 
िालग पिसेुिा िाखाको काययक्रमिाई प्रभािकारी रुपमा सञ्चािन गनयका िालग नेपािको संलबिानको अनसूुची-८ तथा 
स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ दफा ११ को उपदफा २ (र्) िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी यो काययविलि 
कोन्ज्योसोम गाउँकाययपालिकाको बोडय बैठकबाट जारी गररएको छ। 



 

पररच्छेद-१ 
प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भः 
क) यो काययविलिको नाम “अध्यक्ष पिपंुक्षी तथा मत्सस्य विकास योजना काययक्रम संचािनको िालग काययक्रम कायायन्जियन 
काययविलि, २०७६” रहेको छ। 
ख) यो काययविलि तरुुन्जत प्रारम्भ हनुेछ । 
ग) यो काययलबलि कोन्ज्योसोम गाउँपालिका लभत्र िाग ुहनुे छ। 
२ पररभािाः 
वििय र प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययविलिमा- 
क) “गाउँपालिका” भन्नािे कोन्ज्योसोम गाउँपालिका सम्झन ुपदयछ । 
ख) “पि ुसेिा िाखा” भन्नािे कोन्ज्योसोम गाउँपालिका पि ुसेिा िाखािाई जनाउँदछ । 
ग) “पि ुलबकास काययदि” भन्नािे गाउँपालिका अन्जतरगत गठन भएको पि ुलबकास काययदििाइ जनाउदँछ । 
घ) “समहु/सलमलत/सहकारी” भन्नािे काययक्रम संचािनको िालग छनौट गररएको िा गठन गररएको 
समहु/सलमलत/सहकारीिाइ जनाउदँछ । 
ङ) “सदस्य” भन्नािे काययक्रम संचािनको िालग छनौट भएको समहु/सलमलत/सहकारीमा आिद्ध भएको कृिक सदस्यिाइ 
जनाउछ । 
च) “सहभागी कृिक” भन्नािे कोन्ज्योसोम गाउँपालिका लभत्र स्थायी बसोिास भई काययक्रम संचािनको िालग छनौट 
भएको िा गठन गररएको 
समहु/सलमलत/सहकारीका सदस्य र स्िीकतय काययक्रममा सहभागी कृिकिाइ जनाउछ | 
छ) “िडा ” भन्नािे कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाका अन्जतरगतका िडाहरु सम्झन ुपदयछ । 
ज) “जनप्रलतलनलि” भन्नािे कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको गाउँ सभा सदस्यहरुिाइ सम्झन ुपदयछ । 
झ) “काययपालिका” भन्नािे कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको काययपालिका सम्झन ुपदयछ । 
ज) “पि ुसेिा केन्जर” भन्नािे कोन्ज्योसोम गाउँपालिका लभत्र पि ुसेिाका काययक्रमिाइ प्रभािकारी रुपमा सचािन गनय 
स्थापना गररएको सेिा 
केन्जरिाइ सम्झन ुपदयछ । 
 

पररच्छेद-२ 
३. काययक्रमको उदेश्य 
स्िस््य पिपंुक्षी जन्जय सामाग्री उत्सपादन िवृद्ध गराई मानिको पोिर् सरुक्षा र जन स्िास्थयको सरुक्षा गनय ति उल्िेशखत 
वििाहरुमा सिुार गरर उत्सपादन िवृद्ध गने िक्ष्य रहेको छ। यस काययक्रमको लनम्नानसुार उदेश्य रहेको छ । 
क) कोन्ज्योसोम गाउँपालिका अन्जतरगतका कृिकहरूको पिपुािनिाइ व्यिसावयकता िनाइ पिपुािन माफय त आय आजयन 
बवृद्ध गराई आत्समालनभयर बनाउने । 
ख) पिपुशन्जछपािनिाई व्यिसावयक िनाइ मासमुा आत्समालनभयर हनु सहयोग परुयाउने । 
ग) पिपुन्जछीको आहाराको िालग घाँसहरुको लबकास गराइ घासँको श्रोतकेन्जर तयार पारी पि ुआहारामामा सिुार ल्याउने 
। 
घ) नस्ि सिुार गरी उन्नत नश्ठका पिहु उत्सपादन गरी श्रोतकेन्जरको रुपमा लबकास गने । 
ङ) पि ुस्िास््य सरुक्षा गराइ रोगहरुको न्जयनुीकरर् गराउने । 
च) पिजुन्जय पदाथयको बजारीकरर्मा सहजीकरर् गने । 



छ) पिपुािनिाई उच्च सम्मानजनक पेिाको रुपमा लबकास गनय सहयोग परेुयाउने । 
 

४. काययक्रम संचािन विलि 
१. काययक्रमहरु कोन्जजयोसोम गाउँपालिका लभत्र िाग ुहनुेछ । केही काययक्रमहरु स्िीकृत काययक्रम अनसुार तोवकएको 
िडाहरुमा मात्र िाग ुहनुेछ। 
२. काययक्रमको िलग कृिक/समहु/ फामय आदद छनोट पि ुसेिा काययदििे गनेछ र सोको अनगुमन गाउँपालिकािे गनेछ 
। 
३. काययक्रम सचािनको िालग गाउँपालिकामा प्रिासवकय अलिकृत्यूको संयोजकत्सिमा पि ुसेिा काययदि रहने छ जसमा 
७ सदस्य रहनेछ। 
संयोजकः प्रमखु प्रिासवकय अलिकृत- 
सदस्यः संयोजक आलथयक विकास सलमलत 
सदस्यः गाउँकाययपालिकाबाट लनयकु्त गररएका सभा सदस्य र जना (१ जना मवहिा) अलनिायय 
सदस्यः कृवि सेिा िाखा प्रमखु 
सदस्य सशचिः पिसेुिा िाखा प्रमखु 
 

५. काययक्रमको िालग स्थान र कृिक छनौट 
काययक्रम संचािनको िालग देहायको आिारमा स्थान छनौट गररनेछ। 
 

क) काययक्रम संचािनको िालग पिपुशन्जछ पािनको िालग गाउँपालिकाको गाउँपररिदबाट लनर्यय भए बमोशजम तोवकएको 
प्रथलमकताक्रम अनसुारका पिपंुन्जछीपािनको िालग स्थान छनौट गरी पि ुसेिा काययदिबाट छनौट गरी काययक्रम 
सचािन गररने छ। 
ख) काययक्रम छनौट भएको स्थानमा अन्जय संघ संस्था िा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाबाट सोही प्रकृलतको कामहरु 
भएमा समन्जियात्समक रुपमा दोहोरोपना नहनुे गरी संचािन गनय सम्िशन्जित िडा काययियसंग समेत सहकायय गररने छ। 
ग) काययक्रम संचािनको िालग छनौट भएको स्थानमा काययक्रममा सहभागी हनु चाहाने कृिकिाइ सूचना प्रकाशित गरी 
अनसूुची बमोशजमको ढाँचामा लनिेदन संकिन गररने छ। 
घ) प्राप्त भएको लनिेदनिाई प्राथलमकताका आिारमा सम्िशन्जित िडाबाट छनौट गररने छ। 
ङ) सहभागी कृिक छनौट भइ सके पलछ उक्त कृिकहरुको समहु भएमा सोही समहुिाइ सकृय िनाई िा सहकारी 
संस्था िा अन्जय लनकायबाट सोही प्रकृलतका काययक्रम संचािनका िालग गठन भएका समहु/सलमलत/सहकारी भएमा 
सकेसम्म उक्त संस्थामा आिद्धता गराइ काययक्रम संचािन गररने छ िा नयाँ समहु गठन गररनेछ । 
च) छनौट भएको िा नयाँ गठन भएको समहु सलमलत िा सहकारी कोन्ज्योसोम गाउँपालिका कायायियमा दताय गराइने 
छ। 
छ) काययक्रम संचािनको िालग अनसूुची बमोशजम काययक्रम संचािन सम्झौता गररने छ । 
 
६. काययशजम्मेिारी बाडँफाडँ 
पि ुसेिा काययक्रम अन्जतरगत पिपुशन्जछपािन काययक्रम संचािनको िालग देयाय बमोशजम शजम्मेिारी हनुेछ । 
१. गाउँपालिकाको शजम्मेिारी 
क) काययक्रम संचािनको िालग समन्जियत्समक भलुमका लनिायह गने । 
ख) छनौट भएका समहु समलत र सहकारीको दताय गने । 
ग) काययक्रम संचािनमा कुनै िािा िा लनलतगत समस्या आएमा सो को व्यिस्थापन गने । 



घ) काययक्रमको लनयलमत अनगुमन र लनररक्षर् गने गराउने । 
ङ) अन्जय आिश्यक परामिय, सल्िाह तथा लनदेिन ददने । 
च) काययक्रम संचािनको िालग सम्भावित स्थानको पवहचाहन गरी स्थान छनौट गने । 
छ) छनौट भएको स्थानमा रहेका अन्जय संघ संस्थाका पि ुलबकासका काययक्रमको जानकारी लिइ समन्जिय गने र 
गराउने । 
ज) सहभागी कृिकको लनिेदन लिइ प्राथलमकीकरर् गने । 
झ) सहभागी छनौट गरी काययक्रम संचािन गने । 
ञ) काययक्रमको प्रगलत प्रलतिेदन लनयलमत रुपमा तयार गने । 
ट) कृिकहरुिाई आिश्यक प्रालबलिक परामसय र सरसल्िाह ददने । 
ठ) काययक्रम समयमा नै संचािन गने गराउने । 
 
२. िडा कायायियको शजम्मेिारी 
 

क) काययक्रम संचािनको िालग सहभागी कृिक छनौटमा सहयोग गने । 
ख) िडाको क्षेत्र लभत्र रहेका सरकारी र गैर सरकारी लनकाय बीच समन्जियात्सम सहकायय गनय िगाउने र गराउने । 
ग),कराययक्रमको लनयलमत अनगुमन लनररक्षर् गने । 
घ) काययक्रमको साियजलनक सनुिुाइ गनय िगाउने । 
ङ) काययक्रम संचािन गनय समहु/सलमलत/सहकारी र सहभागी कृिकिाइ अन्जय आिश्यक परामसय, सल्िाह ददने । 
 
३. किक समहु सलमलत िा सहकारीको शजम्मेिारी 
क) छनौट भएको समहु गाउँपालिकामा दताय गराउने । 
ख) लनयलमत बैठक िस्ने र िसाउने । 
ग) सदस्यहरुको माग संकिन गने र गाउँपालिकामा पेि गने । 
घ) सदस्यहरुिे काययक्रमको उदेश्य अनसुार काम गरे नगरेको रेख देख गने । 
ङ) काययक्रमको िालग सम्झौता गरी सोही अनसुार गने । 
च) काययक्रम संचािनमा कुनै लनलतगत िा व्यिहाररक समस्या भएमा कोन्ज्योसोम गाउँपालिकामा (पि ुसेिा िाखा) संग 
समन्जियन गने । 
४. सहभागी कृिकको शजम्मेिारी 
क) गाउँपालिकाबाट प्राप्त िस्तगुत िा नगदगत अनदुानको उदेश्य अनसुार नै खचय गने । 
ख) पिपुशन्जछपािनको िालग आिश्यक उपयकु्त गोठखोर प्रालबलिकको राय अनसुार लनमायर् कायय गने । 
ग) पिपुशन्जछको लनयमलत हेरचाह गने । 
घ) आफ्नो लनजी जग्गा िा िरपरको साियजलनक जग्गामा घाँसको लबकास गने र गनय िगाउन े। 
ङ) पिपुशन्जछमा लनयलमत रुपमा महामारीजन्जय रोग लबरुद्ध पि ुसेिामा काययरत प्राविलिकको सहयोग लिइ खोप िगाउने ।  
च) पिहुरुमा हाडनाता बीच प्रजनन नगराउने ।  
छ) पिपुशन्जछहरुको अलभिेख राख्न ेर समहु सलमलत माफय त कोन्ज्योसोम गाउँपालिका (पि ुसेिा िाखा) मा पठाउने । 
ज) पिपुशन्जछहरुमा कुनै समस्या आएमा तरुुन्जत पि ुसेिामा काययरत िा लनजी स्तरमा काययरत प्रालबलिक संग आिश्यक 
प्राविलिक सहयोग लिने र उपचार गराउने । 
झ) अन्जय केही समस्या आएमा समहु सलमलत सहकारी िडा कायायिय िा गाउँपालिका सम्पकय  गने । 



ज) काययक्रमिाइ उदेश्य अनसुार नै संचािन गने र गराउन सहोगात्समक भलुमका लनिायह गने । 
 

७. सचािन गररन ेकाययक्रमहरु 
गाउँपालिका लभत्र स्िीकृत काययक्रम तपशिि बमोशजम सचािन गररनेछ । 
७.१ गाइ भैसीिाइ सतु्सकेरी भत्ता लबतरर् 
१. गाइ भैसीिाइ सतु्सकेरी भत्ताको िालग गाउँपालिका लभत्रका पिपुािक कृिक मात्र सहभागी हनु पाउने छन । 
२. गाउँपालिकािे सूचना प्रकाशित गरेको समय लसमा लभत्रमा तोकएको कागजात सवहत लनिेदन ददनपुनेछ । 
३. सतु्सकेरी भत्ता प्राप्त गने कृिकिे सम्िशन्जित पि ुअलनिायय रुपमाबीमा गराएको हनु पने छ। 
४. कृिक आफैिे घरमापािेको पििुाइमात्र यस काययक्रममा छनौट गररनेछ अन्जयत्रबाट खरीदगरर ल्याएको पि ुयस 
काययक्रममा सहभागी 
गराइने छैन। 
 

 

५. यस काययक्रममा साना कृिकिाई प्रथालमकताक्रममा राशखने छ। 
६, मलु्याङ्कन गदाय सो लमलतको नशजकमा व्याएको पि ुछनोट गररनेछ । 
७. प्राप्त लनिेदन अनसुार पि ुसेिा िाखा, पि ुसेिा केन्जर,पि ुसेिा काययदि र सम्िशन्जित बडा कायायियबाट अनगुमन 
गररने छ। 
८. छनोट भएका कृिकिे प्रलत सतु्सकेरी पि ुबढीमा रु ५,००० प्रदान गररनेछ । 
९. समय लसमा लभत्र प्राप्त नभएका लनिेदन काययक्रममा समािेि गररने छैन । 
 
७.२ गाउँपालिका स्तरीय ठुिा पिपुािन फामय अनदुान 
गाउँपालिका लभत्रका ठुिा पि ुफामय मध्ये उत्सकृष्ठ एक फामय छनोट गने र सो फामय गाउँपालिकाको मोडि फामय हनुे गरर 
अन्जय कृिकहरुिाई उदाहरर्को रुपमा विकास गरर सफा र स्िस्थय दिु तथा मास ुउत्सपादन गनुय प्रमखु उदेश्य रहनेछ 
। 
१. गाउँपालिका स्तरीय ढुिा पिपुािन फामय अनदुानको िालग गाउँपालिका लभत्रका पिपुािक कृिक मात्र सहभागीहनुपाउने 
छन । 
२. गाउँपालिकािे सूचना प्रकाशित गरेको समय लसमा लभत्रमा तोवकए बमोशजमको लबबरर् सवहत तोवकएको ढाँचामा लनिेंदन, 
िडा 
काययियको लसफाररस सवहत पि ुसेिा िाखामा दताय गनुय पने छ । 
३. अनदुान प्राप्त गने फामय अलनिायय रुपमा दताय भएको र गाउँपालिकामा अलभिेशखकरर् भएको हनु पने छ । 
४. यस काययक्रममा ठुिा कृिकिाई प्रथालमकता क्रममा राशखने छ। 
५. प्राप्त लनिेदन अनसुार पि ुसेिािाखा, पि ुसेिा केन्जर, पि ुसेिा काययदि र सम्िशन्जित बडा कायायियबाट अनगुमन 
गररने छ। 
६. पि ुफामयको छनौटको मखुय मखुय मापदण्डहरु तपशिि बमोशजम हनुेछ । 
क) पिपुािन संखया 
ख) दैलनक दिु उत्सपादन लि. मा िा िावियक मास ुउत्सपादन के.जी.मा 
ग) गोठ प्रविलिक ईशस्टमेट अनसुार भए नभएको (प्राविलिक ईशस्टमेट गाँउ काययपालिकाको काययियिे पाि गरेको मापदण्ड 
अनसुार हनुेछ) 
घ) पिहुरु लबमा भए/नभएको 



ङ) दिु प्रिोिन र बजाररकरर्मा नयाँ यन्जत्रहरुको प्रयोगको अिस्था 
च) स्िस्थय दिु तथा मास ुउत्सपादनमा गररएको पहि । 
७. आिेदन ददने फामयिे अनसूुची बमोशजम संशक्षप्त प्रस्ताि पेि गनुय पनेछ । 
८. समय लसमा लभत्र प्राप्त नभएका लनिेदन काययक्रममा समािेि गररने छैन । 
९. अनदुान प्राम्त हनुे फामयिे ५० प्रलतित साझेदारीमा थप के कस्ता कायय गने हो स्पष्ट खिुाउन ुपनेछ। 
१०. उस्तै प्रकृलतको लनयम पिुयक ररट परेको खण्डमा पि ुसेिा काययदिको लनर्ययनै अशन्जतम लनर्यय हनुेछ । 
 

७.३ बाख्रा विकास काययक्रम 
 

१. यस काययक्रममा गाउँपालिकाको गाउँपररिदिे प्राथालमकता तोकेको आिारमा क्षेत्र छनौट गररनेछ । 
२. बाख्रा श्रोत केन्जर स्थापनाका िालग छनौट भएको स्थानमा ५/५ जनाको ५ िटा समहु िनाइ २५ जना कृिक छनौट 
गररने छ। सो समहुहरु स्थापना सम्बशन्जित िडा काययियको सहकाययमा गररनेछ । 
३. काययक्रममा सहभागी हनुे कृिकिे गाउँपालिकािे सूचना प्रक्राशित गरेको समय लसमा लभत्र अनसूुची बमोशजम लनिेदन 
पेि गनुय पने छ। 
४. कृिक छनौट गदाय प्रत्सयेक कृिकिे कशम्तमा ५ माउबाख्रा पािन गने कृिक छनौट गररन ेछ। 
५. छनौट गररएका कृिक समहुमा प्रजननको १ िटा व्याडको बोका उपिव्ि गराइने छ। 
६. बाख्राको खोर सिुारको िालग ५० प्रलतित साझेदारीमा गररने छ र प्रलतखोर सिुारको िालग ददइने अनदुान रकम ५० 
प्रलतित अथिा 
विलनयोशजत बजेट भन्जदा बढी हनुे छैन । खोर लनमायर्को कायय गाँउकाययपालिकाको स्िीकृत प्राविलिक मापदण्ड अनसुार 
हनुेछ । 
७. बाख्रा समहुमा हाडनाता प्रजनन परु्य रुपमा रोवकने छ र िाग ुभएको समहुहरुमा रहेका बोकाहरुिाई बन्जध्याकरर् 
गररनेछ र सो को 
लनयलमत अनगुमन गररने छ। 
८. समय लसमा लभत्र प्राप्त नभएका लनिेदन काययक्रममा समािेि गररने छैन। 
९. काययक्रम संचािन हनुे समहुका सम्परु्य बाख्राहरुको अलनिायय रुपमा कृिक स्िंयमिे लबमा गनुयपनेछ । 
१०. बोकाको स्हारससुार समहुको लनर्यय अनसुार र बोकाको प्रजनन ्िलु्क पलन समहुको लनर्यय अनसुार हनुेछ। 
 
७.४ पििुन सरुक्षा काययक्रम 
१. पििुन सरुक्षा काययक्रममा सहभागी कृिक गाउँपालिका लभत्र पिपुािन गने कृिक मात्र सहभागी हनु पाउने छन। 
२. गाउँपालिकािे सूचना प्रकाशित गरेको समय लसमा लभत्रमा अनसूुची बमोशजम लनिेदन पेि गनुय पने छ। 
३. लबमा अलभकताय अलनिायय रुपमा गाउँ पलिका पि ुसेिा िाखामा सशुचकृत भएको हनु ुपनेछ। 
३. बीमा गदाय कृिकिे लतरेको वप्रलमयम रकमको बढीमा ५०% रकम अनदुान उपिव्ि गराइने छ । 
४. अन्जय काययक्रममा सहभागी भएका र अन्जय लनकायबाट यसै प्रकृलतका काममा अनदुान प्राप्त गरेको भएमा लनजिाइ 
छनौट प्रकृयामा 
राशखने छैन। 
५. समय लसमा लभत्र प्राप्त नभएका लनिेदन काययक्रममा समािेि गररने छैन । 
६. प्राप्त लनिेदन अनसुार पि ुसेिा िाखा, पि ुसेिा केन्जर र सम्िशन्जित बडा कायायियबाट अनगुमन गररन ेछ। 
७. यो काययक्रम चाि ुआ.ि.को यसै शिियकमा रहेको बजेट रहँदा सम्म िाग ुहनुेछ । 
 



७.५ कुखरुा प्रबद्वन काययक्रम  
व्यिसावयक स्थालनय कुखरुा पािन तालिम संचािन (िडा नं २ र ३) १ ददने स्थान: 

 तोवकएको िडा लभत्र कुखरुा पािनिाई उपयकु्त हनैु स्थानर सबैिाई पायक पने स्थान । 
 कुखरुा पािन गरररहेका र ईच्छुक कृिकहरु भएको स्थानिाई प्राथलमकतामा राशखनेछ । 
 छिफि गने ठाउँ भएको स्थि । 
 यातायात र संचारको दृष्टीिे पायक पने ठाउँ । 

सहभालग छनोट :परमपरागत पद्दतीमा कुखरुा पािन गरर रहेका कृिकहरु । 
शिप लसकन ईच्छुक कृिकहरु । 
सहभागी संखया :१५-२० जना 
शजम्मेिार लनकाय : पि ुसेिा िाखा, सम्बशन्जित पि ुसेिा केन्जर। 
 

  
 

 

तालिम संचािन खचय 
(१ कायय ददन) 

 

क्र.सं
. 

वक्रयाकिाप ईकाई पररमार् दर रकम 

१ २० जना कृिक जना २० १०० २५०० 
२ स्टेस्नरी  २५ १०० ३००० 
३ फ्िेक्स वप्रन्जट,तालिम सामाग्री  १  ८००० 
४ श्रोत व्यशक्त पाररश्रालमक कक्षा ४ १५०० ६००० 
५ श्रोत व्यशक्त यातायात व्यशक्त ४ ५०० २००० 
६ प्रलतिेदन तयारी पटक १ १००० १००० 
७ खाजा खचय जना २५ १०० २५०० 
८ काययक्रम अनगुमन तथा मूल्याङकन खचय पटक १ ५००० ५००० 

                                                                  जम्मा रकम ३००००/- 
 

 

७.६ िोकि कुखरा पािन प्रिद्दनका िालग ५ िटै बडामा फामय स्थापनाको िालग चल्िा खररद, ढुिानी तथा वितरर् 
१. काययक्रम गाउँपालिकाको क्षेत्र लभत्र पाचँिटा िडाहरु हरुमा सचािन गररन ेछ। 
२.काययक्रममा सहभागी हनुे कृिकिे गाउँ पालिकािे सूचना प्रकाशित गरेको समय लसमा लभत्र अनसूुचीमा तोवकएको ढाँचामा 
लनिेदन ददन ुपने छ। 
३.प्राप्त लनिेदन अनसुार पि ुसेिा िाखा पि ुसेिा केन्जरबाट अनगुमन गरी पि ुसेिा काययदिबाट छनौट गररने छ। 
४.समय लसमा लभत्र प्राप्त नभएका लनिेदन काययक्रममा समािेि गररने छैन । 
५. ददने चल्िा प्रदान गररने फामय प्रत्सयेक िडामा २-२ िटा गरर जम्मा १० िटा फामयहरु रहने छन । यस काययक्रमको 
आलथयक नमयस यस प्रकार रहने छ। 
क. चल्िा खररद : रु १,८०,०००/- 
ख. ढुिानीः रु १०,०००/- 



ग. सामान्जय औििी खररद रु १०,०००/- 
 

७.७ िेयसय कुखरुा प्रिद्धयनको िालग चल्िा खररदमा अनदुान 
काययक्रम गाउँपालिकाको क्षेत्र लभत्र पाचैँिटा िडाहरु हरुमा सचािन गररने छ। 
१.काययक्रममा सहभागी हनुे कृिकिे गाउँ पालिकािे सूचना प्रकाशित गरेको समय लसमा लभत्र अनसूुचीमा तोवकएको ढाँचामा 
लनिेदन ददनपुने छ। 
२. प्राप्त लनिेदन अनसुार पि ुसेिा िाखा पि ुसेिा केन्जरबाट अनगुमन गरी पि ुसेिा काययदिबाट छनौट गररने छ । 
३. समय लसमा लभत्र प्राप्त नभएका लनिेदन काययक्रममा समािेि गररने छैन । 
४. कोन्ज्योसोम गाउँपालिका लभत्र मध्ये कुनै एक फामय छनौट गररने छ । 
५. यसकाययक्रमको आलथयक नमयस यस प्रकार रहने छ। 
चल्िा खररद रु ४२,५००/- 
ढुिानी खचय रु ५,०००/- 
सामान्जय ओििी (पवहिो हप्ताको िालग) रु २,५००/- 
६. काययक्रममा सहभागी कृिकिे चल्िा राख्न ेखोर आफैिे लनमायर् गनुय पने छ । 
७. काययक्रममा सहभागी हनुे कृिकिे पािना कुखरुाको राग्रो हेरचाहा गनुयपने छ गरु्स्तररय दाना प्रयोग गनुय पने छ 
लनयलमत रुपमा खोप तालिका अनसुार खोप गाउन ुपने छ र बीमाको व्यिस्था कृिक स्ियमिे गनुय पने छ। 
 

  



खोप तालिका 
 

ददन खोप तररका कैवफयत 
५ म्यारेक्स छािा मनुी  

७ एफ िान आखँामा  

१२ गम्िारो पिस आखँामा  

१८ गम्िारो पिस पानीमा  

२८ िासोटा पानीमा  

४२ फाउि पक्स मासमुा/ पखेटा मनुी  

६० िासोट पानीमा  

 

  
७.८ एकि मवहिा, अपाङ्ग तथा वपछलडएका बगयमा आयआजयन काययक्रम 
१. काययक्रममा सहभागी हनु चाहने कृिकिे सचुना प्रकासन पस्चात तोवकएको ढाँचामा लनिेदन ददन ुपने छ । 
२. सहभागी कृिकिे अपाङ्ग एकि मवहिा वपछलडएको िगयको िडा काययियको लसफाररस िा काडय ( मवहिा 
बािबािबालिका िाखाको समन्जियमा ) पेि गनुय पने छ । 
३. प्राप्त लनिेदन अनसुार पि ुसेिा िाखा पि ुसेिा केन्जरबाट अनगुमन गरी पि ुसेिा काययदिबाट छनौट गररने छ। 
४. समय लसमा लभत्र प्राप्त नभएका लनिेदन काययक्रममा समािेि गररने छैन । 
५. िशक्षत िगयमा आयआजयनको िालग विउ स्िरुप बाख्रा िा कुखरुा लनिलु्क रुपमा वितरर् गररनेछ । 
६. प्राप्त बाख्रा अलनिायय रुपमा लबमा गनुय पने छ र लबमा बापतको वप्रलमयम िलु्क कृिक स्ियंमिे व्यहोनुय पनेछ । 
 
७.९ दिु संङ्किन केन्जरिाई ५०% अनदुानमा दिु विििेिर् मेलसन (लमल्क एनािाईजर) ३ थान खररद वितरर् काययक्रम 
(िडानं२) 
१.काययक्रममा सहभागी हनु चाहाने दिु संकिन केन्जरिे सचुना प्रकासन पस्चात तोवकएको ढाँचामा लनिेदन ददन ुपने छ। 
२.काययक्रममा सहभागी हनुे दिु संकिन केन्जर गाउँ पालिकामा दताय अलभिेखवककरर् भएको हनु ुपनेछ । 
३.लनिेदन िडा काययियको लसफाररस साथ ददन ुपने छ। संङूकिन केन्जरिे लमल्क एनािाईजर लनयलमत रुपमा संचािन 
गने प्रलतबद्ता गनुय पनेछ । 
४.प्राप्त लनिेदन अनसुार पि ुसेिा िाखा पि ुसेिा केन्जरबाट अनगुमन गरी पि ुसेिा काययदिबाट छनौट गररने छ। 
५. समय लसमा लभत्र प्राप्त नभएका लनिेदन काययक्रममा समािेि गररने छैन । 
६.लनिेदक संस्थािे अशघल्िो आ.िको िावियक आलथयक अलडट ररपोटय र कर चकु्ता प्रमार्पत्रको प्रलतलिवप पेि गनुय पने 
छ।  
७.उक्त काययक्रमको मलु्याङ्कन तथा छनोट तपशििको मापदण्ड अनसुार छनौट गररने छ। 
  

 सबैभन्जदा बढी दिु संङ्किन गने केन्जर 
 यस भन्जदा अगाडी सोवह प्रकृलतको काययक्रममा सहभागी नभएको । 
 कृिक सहभागी संखया । 
  

८. उक्त काययक्रममा सहभागी हनुे दिु संकिन केन्जरिे लनम्नानसुारका सतयहरु पािना गनुय पने छ। 
 ७०० प्रलतित अनदुान िा तोवकएको बजेट अनसुार जनु रकम कम हनु्जछ त्सयही भकु्तानी गररनेछ । 

 



 प्राप्त एनािाईजर अलनिायय रुपमा लनयलमत रुपमा प्रयोग गनुय पनेछ सोको अनगुमन लनयलमत रुपमा गररनेछ । 
 यस भन्जदा अगाडी सोवह प्रकृलतको काययक्रममा सहभागी नभएको साथै कुनै श्रोतबाट एनािाईजर प्राप्त गरर 

 संचािनमा रहेको संङ्किन केन्जरिाई यस काययक्रममा सहभागी गराईनेछैन । 
९. काययक्रमको लनयलमत अनगुमन पि ुसेिा िाखा, पि ुसेिा केन्जर, पि ुसेिा काययदि, सम्िशन्जित बडा कायायियबाट 
र गाउँपालिका अनगुमन सलमतबाट जनुसकैु समयमा पलन गररने छ। 
 

७.१० दिु संङ्किन केन्जरिाई (समहु /सहकारी) ५०% अनदुानमा लमल्क क्यान िा शचलिङ्ग भ्याटमा खररद तथा वितर् िडा 
नं. ३ 
१.काययक्रममा सहभागी हनु चाहाने दिु संकिन केन्जरिे सचुना प्रकासन पस्चात तोवकएको ढाँचामा लनिेदन ददन ुपने छ। 
२.लनिेदक संस्था गाउँ पालिकामा दताय अलभिेखवककरर् भएको हनु ुपने छ ।  
३.लनिेदन िडा काययियको लसफाररस साथ ददन ुपने छ। 
४.संकिन केन्जरमा दिु लबवक्र गने कृिक सहभागी संखयाको त्याङक पेि गनुय पने छ । 
५.प्राप्त लनिेदन अनसुार पि ुसेिा िाखा पि ुसेिा केन्जरबाट अनगुमन गरी पि ुसेिा काययदिबाट छनौट गररने छ। 
६.काययक्रमको लनयलमत अनगुमन पि ुसेिा िाखा, पि ुसेिा केन्जर, पि ुसेिा काययदि र सम्िशन्जित बडा कायायियबाट 
गररने छ । 
७.काययक्रमको मलु्याङ्कन तथा छनौटको मखुय आिार दिु बढी संङ्किन गने केन्जर िाइ छनौट गररनेछ । 
८.उक्त काययक्रममा सहभागी हनुे दिु संकिन केन्जरिे लनम्नानसुारका सतयहरु पािना गनुय पने छ। 

 ५० प्रलतित अनदुान िा तोवकएको बजेट अनसुार जनु रकम कम हनु्जछ त्सयही भकु्तानी गररनेछ । 
९.काययक्रमको लनयलमत अनगुमन पि ुसेिा िाखा, पि ुसेिा केन्जर, पि ुसेिा काययदि र सम्िशन्जित बडा कायायियबाट 
गररने छ। 
 
७.११ पिपंुक्षी बजार प्रबदयन काययक्रम 
सहकाययमा मास ुपसि सिुार काययक्रम (५ िटै िडामा) 
१. काययक्रममा सहभागी हनुे संस्थािे सचुना प्रकािन पश्चात तोकीएको ढाँचामा लनिेदन ददनपुनेछ । 
२. लनिेदक संस्था गाउँ पालिकामा दताय अलभिेखवककरर् भएको हनु ुपने छ। 
३.लनिेदन िडा काययियको लसफाररस साथ ददन ुपने छ। 
४.प्राप्त लनिेदन अनसुार पि ुसेिा िाखा पि ुसेिा केन्जरबाट अनगुमन गरी पि ुसेिा काययदिबाट छनौट गररने छ। 
५.काययक्रममा सहभागी छनौट गदाय १ िडामा १ िटा मास ुपसि नबढने गरर छनौट गररनेछ। 
६.सहभागी व्यिसायीिे प्राविलिक मापदण्ड अनसुार मास ुपसि संचािन गनुयपने छ। 
७.काययक्रमको लनयलमत अनगुमन पि ुसेिा िाखा, पि ुसेिा केन्जर, पि ुसेिा काययदि र सम्िशन्जित बडा कायायियबाट 
गररने छ। 
 
७.१२ पिपुािक कृिक सम्मान काययक्रम 
गाँउपालिका उत्सकृष्ट पिपुािन सहकारी ) समहु परुस्कार 
१. काययक्रममा सहभागी हनुे संस्थािे सचुना प्रकासन पस्चात तोवकएको ढाँचामा लनिेदन ददन ुपनेछ। 
२. लनिेदक संस्था गाउँ पालिकामा दताय अलभिेखवककरर् भएको हनु ुपनेछ । 
३. संस्थाको पलछल्िो आ. ि.को िावियक िेखा पररक्षर् प्रलतिेदन पेि गनुय पनेछ । 
 

४. लनिेदन िडा काययियको लसफाररस साथ ददन ुपने छ। 



५. प्राप्त लनिेदन अनसुार पि ुसेिा िाखा पि ुसेिा केन्जरबाट अनगुमन गरी पि ुसेिा काययदिबाट छनौट गररने छ। 
६. काययक्रममा मलु्याङ्कन तथा छनौट तपशिि मापदण्ड अनसुार गररनेछ । 
 

 वििान बमोशजम काम भए नभएको । 
 िेखा पररक्षर् प्रलतिेदन । 
 पिपुािन क्षेत्रमा संस्थािे गरेको योगदान । 

 

७. परुस्कार रकम यस प्रकार रहने छ 
 

क.प्रथम परुस्कार   रू १०००० 
ख.ददलतय परुस्कार   रू ८००० 
ग.तलृतय परुस्कार    रू६००० 
घ.सान्जतिना परुस्कार   रू ३००० बढीमा ४ जना 

८. काययक्रमको लनयलमत अनगुमन पि ुसेिा िाखा, पि ुसेिा केन्जर, पि ुसेिा काययदि र सम्िशन्जित बडा 
कायायियबाट गररने छ। 
 

७.१३ गाउँपालिका उत्सकृष्ट पिपंुक्षी पािक कृिक परुस्कार 
१.काययक्रममा सहभागी हनुे संस्थािे सचुना प्रकासन पस्चात तोवकएको ढाँचामा लनिेदन ददन ुपने छ । 
२.लनिेदक संस्था गाउँ पालिकामा दताय अलभिेखवककरर् भएको हनु ुपनेछ ।  
३.लनिेदन िडा काययियको लसफाररस साथ ददन ुपने छ। 
४.प्राप्त लनिेदन अनसुार पि ुसेिा िाखा पि ुसेिा केन्जरबाट अनगुमन गरी पि ुसेिा काययदिबाट छनौट गररने छ। 
५.काययक्रममा मलु्याङ्कन तथा छनौट तपशिि मापदण्ड अनसुार गररनेछ । 

 पािन गेरेको पिपंुक्षी मतस्य संखया 
 बावियक दिु िा मास ुिा अण्डा िा माछा उत्सपादन पररर्ाम । 
 दिु तथा खसीबोकाको हकमा घाँस खेतीको वििरर् । 

६. परुस्कार रकम यस प्रकार रहनेछ 
 

क. प्रथम परुस्कार   रू१०००० 
ख. ददलतय परुस्कार   रू ८००० 
ग. तलृतय परुस्कार   रू६००० 
घ. सान्जतिना परुस्कार   रू ३००० बढीमा ४ जना 

७. काययक्रमको लनयलमत अनगुमन पि ुसेिा िाखा, पि ुसेिा केन्जर, पि ुसेिा काययदि र सम्िशन्जित बडा 
कायायियबाट गररनेछ। 
 
७.१४ गाउँपालिका उत्सकृष्ट दिु संङ्किन केन्जर प्रोत्ससाहन परुस्कार 
१.काययक्रममा सहभागी हनुे संस्थािे सचुना प्रकासन पस्चात तोवकएको ढाँचामा लनिेदन । 
२. लनिेदक संस्था गाउँ पालिकामा दताय अलभिेखवककरर् भएको हनु ुपनेछ। 
३. लनिेदन िडा काययियको लसफाररस साथ ददन ुपने छ।  
४.प्राप्त लनिेदन अनसुार पि ुिेिािाखा पि ुसेिा केन्जरबाट अनगुमन गरी पिसेुिा काययदिबाट छनौट गररनेछ । 
५. काययक्रममा मलु्याङ्कन तथा छनौट तपशिि मापदण्ड अनसुार गररनेछ। 



 बावियक दिु संङ्किन पररमार् । 
 सदस्य कृिक संखया । 
 नयाँ प्रविलि तथा याशन्जत्ररर्को उपयोग । 

६.परुस्कार रकम यस प्रकार रहने छ 
क. प्रथम परुस्कार   रू १०००० 
ख. ददलतय परुस्कार   रू ८००० 
ग. तलृतय परुस्कार   रू ६००० 
घ. सान्जतिना परुस्कार   रू ३००० बढीमा ४ जना 

 

७.काययक्रमको लनयलमत अनगुमन पि ुसेिा िाखा, पि ुसेिा केन्जर, पि ुसेिा काययदि र सम्िशन्जित बडा कायायियबाट 
गररने छ। 
 

७.१५ माछा फामय संचािनमा अनदुान काययक्रम (बजेटमा प्रस्तावित स्थान/िडामा संचािन हनु)े 
 १.काययक्रममा सहभागी हनुे संस्थािे सचुना प्रकासन पस्चात तोवकएको ढाँचामा लनिेदन । 
 २.लनिेदक संस्था गाउँ पालिकामा दताय अलभिेखवककरर् भएको हनु ुपनेछ । 
 ३.लनिेदन िडा काययियको लसफाररस साथ ददन ुपने छ। 

 ४.प्राप्त लनिेदन अनसुार पि ुसेिा िाखा पि ुसेिा केन्जरबाट अनगुमन गरी पि ुसेिा काययदिबाट छनौट 
गररने छ । 

 ५.काययक्रममा मलु्याङ्कन तथा छनौट तपशिि मापदण्ड अनसुार गररनेछ । 
 प्राविलिक मापदण्ड अनसुार माछा पोखरी लनमायर् गनय उपयकु्त भए नभएको । 
 माछाको लबमा गररएको हनुपुने । 
 माछा राख्न ेक्षमताको वििरर् । 

६.काययक्रमको लनयलमत अनगुमन पि ुसेिा िाखा, पि ुसेिा केन्जर, पि ुसेिा काययदि र सम्िशन्जित बडा कायायियबाट 
गररने छ । 
 

७.१६ भकरो सिुार काययक्रम 
१.काययक्रममा सहभागी हनुे संस्थािे सचुना प्रकासन पस्चात तोवकएको ढाँचामा लनिेदन । 
२.लनिेदन िडा काययियको लसफाररस साथ ददन ुपने छ। 
३.प्राप्त लनिेदन अनसुार पि ुसेिा िाखा पि ुसेिा केन्जरबाट अनगुमन गरी पि ुसेिा काययदिबाट छनौट गररने छ । 
४.काययक्रममा मलु्याङ्कन तथा छनौट तपशिि मापदण्ड अनसुार गररनेछ । 

 पालिएका पि ुसखया । 
 यस भन्जदा अशघ सोही प्रकृलतको काययमा सहभागी भइ अनदुान प्राप्त नगरेको । 

५. सहकाययमा हनुे काययक्रममा स्िीकृत काययक्रम अनसुारको काययक्रम बजेटबाट नबढने गरी ५० प्रलतसत रकम भकु्तानी 
हनुे छ। 
६.काययक्रमको लनयलमत अनगुमन पि ुसेिा िाखा, पि ुसेिा केन्जर, पि ुसेिा काययदि र सम्िशन्जित बडा   
कायायियबाट गररने छ। 
 

 

 

 



८. आलथयक प्रिासन सेिाः 
१. काययक्रमको िेखा ,िेखाकंन ,िेखा पररक्षर् तथा आलथयक कारोबार गदाय आलथयक काययविलि ऐन,२०५५ आलथयक 
काययविलि लनयमाििी,२०६४, साियजलनक खररद ऐन,२०६३ तथा साियजलनक खररद लनयमाििी,२०६४ बमोशजम 
गररनेछ । 
२. केन्जरीय स्तर ससतय अनदुानबाट सचािन हनुे काययक्रमहरु पि ुसेिा लबभाग बाट स्िीकृत काययक्रम सचािन 
लनदेशिका बमोशजम हनुे छ। 
३. वफल्ड स्तरमा नै सचािन गररने काययक्रमहरु काययक्रम सचािनको िालग वफल्डमा कामकाज गनय खवटएका िा 
अनगुमनमा गएका 
कमयचारीिाइ थप बजेटबाट भार नपने गरी रु १००० भत्ता स्िीकृत काययक्रमबाट नै उपिव्ि गराउन सवकने छ । 
४. काययक्रम सम्िशन्जि प्रालबलिक मापदण्डहरु पि ुसेिा िाखाबाट तयार परी काययदिबाट स्िीकृत गररनेछ । 
 

९. प्रगलत प्रलतिेदन,समीक्षा र अनगुमन 
छो र. काययक्रम संचािन भए देशख लनयलमत रुपमा प्रत्सयेक मवहनामा भए गरेको कामको प्रगलत प्रलतिेदन 
समहु/समलत/सहकारीिे िडा कायायियमा 
र कोन्ज्योसोम गाउँपालिका (पि ुसेिा िाखा) मा पेि गनुय पने छ र पि ुसेिा िाखािे चौमालसक रुपमा पि ुलबकास 
काययदिमा पेि गरी 
समीक्षा गनुय पने छ । काययक्रमको लनयलमत अनगुमन पि ुसेिा िाखा, पि ुसेिा केन्जर, पि ुसेिा काययदि, 
सम्िशन्जित बडा कायायियबाट 
र गाउँपालिका अनगुमन सलमतबाट जनुसकैु समयमा पलन गररने छ । 
 

१०. विविि 
 

क) यस कायय लबलिमा उल्िेख नगररएका अन्जय काययहरु प्रचलित काननु कमोशजम हनुे छ । 
ख) काययक्रममा कुनै लबिाद भएमा अपलस सहमलतमा समािान गररनेछ तर गाउँपालिकको लनर्यय अशन्जतम हनुे छ। 
ग) यो काययलबलििाइ गाउँपालिकािे आिश्यकता अनसुार सम्सोिन गनय सक्न ेछ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



अनसूुची-१ (क) 
(गाई भैसीिाइ सतु्सकेरी भत्ता लबतरर्को लनिेदन) 

 

श्री पि ुसेिा िाखा प्रमखु ्यू 
कोन्ज्योसोम गाउँपालिका 
चौघरे िलितपरु 

लबियः काययक्रममा सहभागी सम्िन्जिमा । 
 

महोदय, 
 प्रस्ततु लबिायमा लमलत २०७६/ / को प्रकाशित सूचना अनसुार माग भए बमोशजम गाइ भैसीिाइ सतु्सकेरी 
भत्ता काययक्रममा सहभागीताको िालग लनम्नानसुार कागजात सवहत यो लनिेदन पेि गरेको छु। 
तपशिि 
 १. नेपािी नगररकताको प्रमार्पत्र प्रलतिीपी 
 २. ब्याउने िा व्याएको पिकुो लबबरर् 
  क) पिकुो टयाग नं 
  ख) व्याएको लमलत 
 ३. पि ुबीमाको बीमािेख प्रलतिीपी 
  ४. िडा कायायियको लसफाररस पत्र 

प्रस्तािकको 
नामः 
ठेगानाः 
सम्पकय  न. 
लमलतः 
  



 

अनसूुची-१ (ख) 
(गाउँपालिका स्तरीय ठुिा पिपुािन फामय अनदुान लनिेदन) 

 

श्री पि ुसेिा िाखा प्रमखु ्यू, 
कोन्ज्योसोम गाउँपालिका 
चौघरे, िलितपरु । 
 

लबियः काययक्रममा सहभागी सम्िन्जिमा । 
 

महोदय, 
 प्रस्ततु लबिायमा लमलत २०७६// को प्रकाशित सूचना अनसुार माग भए बमोशजम ठुिा पिपुािन फामय 
अनदुान काययक्रममा सहभागीताको िालग लनम्नानसुार कागजात सवहत यो लनिेदन पेि गरेको छु।  
तपशिि 
 १.नेपािी नगररकताको प्रमार्पत्र प्रलतिीपी 
 २.फामय दतायको प्रलतिीपी 
 ३.स्थायी िेखा न. प्रलतिीपी 
 ४.पि ुबीमाको बीमािेख प्रलतिीपी 
 ५.िडा कायायियको लसफाररस पत्र 
 ६.अनसूुची २ बमोशजमको प्रस्ताि 

 

प्रस्तािकको 
नामः 
ठेगानाः 
सम्पकय  न. 
लमलतः 
सस्थाको छाप 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची-१ (ग) 
(बाख्रा विकास काययक्रम श्रोत केन्जर स्थापना लनिेदन) 

 

श्री पि ुसेिा िाखा प्रमखु ्यू 
कोन्ज्योसोम गाउँपालिका 
चौघरे िलितपरु 

लबियः काययक्रममा सहभागी सम्िन्जिमा । 
 

महोदय, 
 प्रस्ततु लबिायमा लमलत २०७६/ / को प्रकाशित सूचना अनसुार माग भए बमोशजम बाख्रा विकास काययक्रममा 
सहभागीताको िालग लनम्नानसुार कागजात सवहत यो लनिेदन पेि गरेको छु । छ 
तपशिि 

१. नेपािी नगररकताको प्रमार्पत्र प्रलतिीपी 
२. हाि रहेका बाख्रा सखया 
क), माउ बाख्रा सखया 
ख) पाठा/पाठी 
ग) पढ्याङग्रा/ पठ्याङग्री 
घ) प्रजनन ्को बोका 
३. िडा कायायियको लसफाररस पत्र 

प्रस्तािकको 
नामः 
ठेगानाः 
सम्पकय  न. 
लमलतः 

  



अनसूुची-१ (ग) 
(बाख्रा विकास काययक्रम श्रोत केन्जर स्थापना लनिेदन) 

 
श्री पि ुसेिा िाखा प्रमखु ्यू, 
कोन्ज्योसोम गाउँपालिका 
चौघरे, िलितपरु 

लबियः काययक्रममा सहभागी सम्िन्जिमा । 
 

महोदय, 
        प्रस्ततु लबिायमा लमलत २०७६/ / को प्रकाशित सूचना अनसुार माग भए बमोशजम बाख्रा विकास काययक्रममा 
सहभागीताको िालग लनम्नानसुार कागजात सवहत यो लनिेदन पेि गरेको छु ।  
तपशिि 

१. नेपािी नगररकताको प्रमार्पत्र प्रलतिीपी 
२. हाि रहेका बाख्रा सखया 
क) माउ बाख्रा सखया 
ख) पाठा/पाठी 
ग) पठ्ङग्रा/ पठ्याङग्री 
घ) प्रजनन को बोका 
३. िडा कायायियको लसफाररस पत्र 

प्रस्तािकको 
नामः 
ठेगानाः 
सम्पकय  न. 
लमलतः 



अनसूुची-१ (घ) 
(पि ुबीमामा अनदुानको िालग लनिेदन) 

 

श्री पि ुसेिा िाखा प्रमखु ्यू, 
कोन्ज्योसोम गाउँपालिका 
चौघरे, िलितपरु । 

लबियः काययक्रममा सहभागी सम्िन्जिमा । 
 

महोदय, 
 प्रस्ततु लबियमा लमलत २०७६/ / को प्रकाशित सूचना अनसुार माग भए बमोशजम पि ुबीमामा अनदुानको 
काययक्रममा सहभागीताको िालग लनम्नानसुार कागजात सवहत यो लनिेदन पेि गरेको छु। 
तपलसि 
 १. नेपािी नगररकताको प्रमार्पत्र प्रलतिीपी 
 २. पि ुबीमाको बीमािेख प्रलतिीपी 
 

प्रस्तािकको 
नामः 
ठेगानाः 
सम्पकय  न. 
लमलतः 

  



 

  
 

अनसूुची-१ (ङ) 
 

(िेयसय कुखरुा प्रिद्वनतको िालग चल्िा खररदमा अनदुान/ िोकि कुखरुाको चल्िा लबतरर्को लनिेदन) 
 

 

 

 

 

श्री पि ुसेिा िाखा प्रमखु ्यू, 
कोन्ज्योसोम गाउँपालिका 
चौघरे, िलितपरु । 
 

लबियः काययक्रममा सहभागी सम्िन्जिमा । 
 

 

 प्रस्ततु लबिायमा लमलत २०७६//को प्रकाशित सूचना अनसुार माग भए बमोशजम िेयसय कुखरुा प्रिद्व॥नको 
िालग चल्िा खररदमा अनदुान िोकि कुखरुाको चल्िा लबतरर् काययक्रममा सहभागीताको िालग लनम्नानसुार कागजात 
सवहत यो लनिेदन पेि गरेको छु ।  
तपशिि 
 १.नेपािी नगररकताको प्रमार्पत्र प्रलतिीपी 
 २.िडा कायायियको लसफाररस पत्र 
 ३.फामय दतायको प्रलतलिपी 
 ४.फामयको फोटो 
 

प्रस्तािकको 
नामः 
ठेगानाः 
सम्पकय  न. 
लमलतः 

  



 

अनसूुची-१ (च) 
(दिु संङ्किन केन्जरिाई लमल्क एनािाईजर खररदमा ५० % अनदुानको लनिेदन) 

 

औ ंपि ुसेिा िाखा प्रमखु ्यू 
कोन्ज्योसोम गाउँपालिका 
चौचरे िलितपरु 

लबियः काययक्रममा सहभागी सम्िन्जिमा । 
 

महोदय 
प्रस्ततु लबिायमा लमलत २०७६// को प्रकाशित सूचना अनसुार माग भए बमोशजम दिु संङ्किन केन्जरिाई लमतकएनािाईजर 
खैररदमा ५० % अनदुान काययक्रममा सहभागीताको िालग लनम्नानसुार कागजात सवहत यो लनिेदन पेि       गरेको छु 
। 
तपशिि 
१. नेपािी नगररकताको प्रमार्पत्र प्रलतिीपी 
२. िडा कायायियको लसफाररस पत्र 
३. दैलनक दिु संङ्किनको त्याङ्क 
४. स्थायी िेखा नं. प्रलतिीपी 
५. कर चकु्ता प्रमार्पत्रको प्रलतलिपी 
 

       प्रस्तािकको 
                                                           नामः 

                         ठेगानाः 
                         सम्पकय  न. 
                 लमलतः 
  



 

अनसूुची-१ (छ) 
(दिु संङ्किन केन्जरिाई लमल्क क्यान िा लमल्क ट्याङ्क खररदमा ५० % अनदुानको लनिेदन) 

 

श्री पि ुसेिा िाखा प्रमखु ्यू 
केन्न्िोसोम गाउँपालिका 
खैघरे िलितपरु 
 

लबिय: काययक्रममा सहभागी सम्िन्जिमा । 
 

महोदय, 
प्रस्ततु लबिायमा लमलत २०७६// को प्रकाशित सूचना अनसुार माग भए बमोशजम दिु संङ्किन केन्जरिाई लमल्क क्यान 
िा लमल्क ट्र्याङ्क खररदमा ५० % अनदुानको लनिेदन काययक्रममा सहभागीताको िालग लनम्नानसुार कागजात सवहत यो 
लनिेदन पेि गरेको छु । - 
 

तपशिि 
 १. नेपािी नगररकताको प्रमार्पत्र प्रलतिीपी 
 २. िडा कायायियको लसफाररस पत्र 
 ३. दैलनक दिु संङ्किनको त्याङ्क 
 ४. स्थायी िेखा नं. प्रलतिीपी 
 ५. करचकु्ता प्रमार्पत्रको प्रलतलिपी 

                                       प्रस्तािकको 
                  नामः  
                                     ठेगनाः 

                                        सम्पकय  न. 
                                                               लमलतः 



अनसूुची-१ (ज) 
 

(मास ुपसि सिुार काययक्रमको लनिेदन) 
श्री पि ुसेिा िाखा प्रमखु ्यू 
कोन्ज्योसोम गाउँपालिका 
चौघरे, िलितपरु 
 

लबियः काययक्रममा सहभागी सम्िन्जिमा । 
महोदय, 
 

   प्रस्ततु लबिायमा लमलत २०७६/ / को प्रकाशित सूचना अनसुार माग भए बमोशजम मास ुपसि सिुार काययक्रमको 
लनिेदन काययक्रममा सहभागीताको िालग लनम्नानसुार कागजात सवहत यो लनिेदन पेि गरेको छु। 
तपशिि 
१. नेपािी नगररकताको प्रमार्पत्र प्रलतिीपी 
२. िडा कायायियको लसफाररस पत्र 
३. व्यिसाय दताय प्रमार् पत्रको प्रलतलिपी 
 

प्रस्तािकको 
नामः 
ठेगानाः 
सम्पकय  न. 
लमलतः 



अनसूुची-१ (झ) 
(पि ुपािक सम्मान काययक्रमको लनिेदन) 

श्री पि ुसेिा िाखा प्रमखु ्यू 
कोन्ज्योसोम गाउँपालिका 
चौघरे िलितपरु 

लबिय: काययक्रममा सहभागी सम्िन्जिमा । 
महोदय, 
प्रस्ततु लबिायमा लमलत २०७६/ / को प्रकाशित सूचना अनसुार माग भए , बमोशजम .................. काययक्रममा 
सहभागीताको िालग लनम्नानसुार कागजात सवहत यो लनिेदन पेि गरेको छु । 
तपशिि 
 

१. नेपािी नगररकताको प्रमार्पत्र प्रलतिीपी 
 

२. िडा कायायियको लसफाररस पत्र 
 

३. व्यिसाय दताय प्रमार् पत्रको प्रलतलिपी 
 

४. दैलनक दिु संङ्किनको त्याङ्क (दिु संड्किन केन्जरको हकमा) 
 

५. स्थायी िेखा नं. प्रलतिीपी (दिु संङूकिन केन्जर र सहकारीको हकमा) 
 

६. कर चकु्ता प्रमार्पत्रको प्रलतलिपी (दिु संङ्किन केन्जर र सहकारीको हकमा) 
 

प्रस्तािकको 
नामः 
ठेगानाः 
सम्पकय  न. 
लमलतः 
  



 

अनसूुची-१ (ञ) 
(माछा फामय संचािनमा अनदुान काययक्रम को लनिेदन) 

श्री पि ुसेिा िाखा प्रमखु ्यू 
कोन्ज्योसोम गाउँपालिका 
चौघरे, िलितपरु । 

लबियः काययक्रममा सहभागी सम्िन्जिमा । 
महोदय, 
 

प्रस्ततु लबियमा लमलत २०७६/ / को प्रकाशित सूचना अनसुार माग भए, बमोशजम...........  काययक्रममा सहभागीताको 
िालग लनम्नानसुार कागजात सवहत यो लनिेदन पेि गरेको छु। 
 

  
 

 तपशिि 
 

१. नेपािी नगररकताको प्रमार्पत्र प्रलतिीपी 
२. िडा कायायियको लसफाररस पत्र 
३. व्यिसाय दताय प्रमार् पत्रको प्रलतलिपी 
 

प्रस्तािकको 
नामः 
ठेगानाः 
सम्पकय  न. 
लमलतः 

 

  
 

  



अनसूुची २ 
प्रस्ताि फारम 

क्र.सं. प्राविलिक प्रस्ताि वििरर् कैवफयत 
1 प्रस्ताि काययक्रमको नाम   

2 काययक्रम संचािन हनुे स्थान    

3 आिेदकको नाम   

4 आिेदकको ठेगाना   

5 सम्पकय  नं.   

6 सस्था दताय नं.   

७ दताय भएको लनकाय  

८ दताय लमलत   

९ स्थायी िेखा नं.   

१० प्रस्तालबत काययक्रमको अनमुालनत िगानी   

११ आफ्नो िगानी  ५0 प्रलतित िगानी 

स्ियमिे व्यहोनुय पने 

१२ माग गरेको रकम    

13 प्रस्तालबत काययक्रमको उदेश्य   

13.1   

13.2   

13.3   

13.4   

13.5   

13.6   

13.7   

१४ प्रस्तालबत काययक्रम काययन्जियनको स्थिको लबद्यमान भौलतक पिुायिार  

 सडक सलबिा (छ/छैन)  नशजकको बजारको नाम   

 सडकको अिस्था (पक्की 
/कच्ची) 

 बजार सम्मको दरुी   

 लबजिुी सवुििा (छ/छैन)   सदरमकुाम देशखको दरुी   

 पानीको सलुबिा (छ/छैन)  जग्गाको स्िालमत्सि(लनशज/भाडा)   

15 प्रस्तालबत काययक्रमबाट िाभाशन्जित हनुे सखया   

16 िशक्षत समदुाय(अप्रत्सयक्ष 
िाभाशन्जित हनुे संखया) 

 

मवहिा परुुि दलित जनजाती अन्जय 
     

 

17 प्रस्तावित काययक्रम सम्पन्न गररने कृयाकिापहरु  

17.1   

17.2   



17.3   

17.4   

17.5   

17.6   

17.7   

18 प्रस्तावित काययक्रममा अन्जय लनकाय समेतको िागत साझेदारी हनुे भएमा खिुाउने  

 प्रस्तावित काययक्रममा साझेदारी गने 
संस्था 

साझेदार हनुे रकम  

18.1    

18.2    

18.3    

18.4    

19 प्रस्तािकिे विगत िियहरुमा कुनै लनकायबाट कुनै िागत साझेदारीमा काम गरेका 
भएमा खिुाउने 

 

 साझेदारीको वक्रयाकिापहरु िागत रकम  

19.1    

19.2    

19.3    

19.4    

२० प्रस्तािकिे काययक्रम सम्बशन्जि कुनै तालिम लिएको भएमा खिुाउने  

  

क्र.सं तालिमको नाम  तालिमको अिलि तालिम ददने 
संस्था 

    

    

    

    
 

 

21 प्रस्तावित काययक्रमिे सजृना गने रोजगारी  

22 अन्जय केवह भएमा खिुाउने  

22.1   

22.2   

22.3   

22.4   

23 हाि रहेको पि ुसंखया  

24 दैलनक उत्सपादन  

 

  
 

  
 

  



 

  



आलथयक प्रस्ताि 
प्रस्तािमा उल्िशखत वक्रयाकिापहरुको िागत अनमुान र समकाययको विस्ततृ वििरर् 

 

मालथ उशल्िशखत वििरर्हरु सवह रुपमा पेि गरेको छु । यदद कवह कतै झठुा ठहरेमा प्रचलित काननु अनसुार सजाय भोग्न तयार रहेको व्यहोरा समेत अिगत 
गराउँछु । 
 

प्रस्तािकको 
नामः 
ठेगानाः 
सम्पकय  नं. 
लमलतः 
संस्थाको छापः 

क्र.सं. मखुय मखुय काययहरु इकाइ पररमार् दर कुि िागत प्रस्तािकको 
िगानी 

अनदुान अपेक्षा प्रस्तािको 
िगानी 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

जम्मा रकम     

भ्याट रकम     

कुि िागत रकम     



अनसूुची-३ 
सम्झौता पत्र 

 

कोन्ज्योसोम गाउँपालिका पि ुसेिा िाखाको आ.ि.२०७7/०७8 को पि ुविकास काययक्रम अन्जतरगतको स्िीकृत िावियक 
काययक्रम अनसुार .................................... िालग प्रकाशित सूचना अनसुार छनौट भएको फामयमा काययक्रम संचािनको 
िालग ......................... िलितपरु (यस पलछ प्रथम पक्ष भनी सम्बोिन गररने छ) र छनौट भएको 
................................ (यस पलछ दोश्रो पक्ष भनी सम्बोिन गररन ेछ ) बीच तपशिि बमोशजमको ितयहरुको पािना 
गने गरी काययसम्पन्न गनयको िालग यो सम्झौता गरी लियौं ददयौं । 
१. यो सम्झौता पत्र पिपुािन फामय श्री ....................................... र कोन्ज्योसोम गाउँपालिका लति ........ िालग 
बनाइएको हो । 
२. यो सम्झौता, सम्झौता भएको लमलतदेशख प्रारम्भ भएको मालनने छ । 
३. व्यिसावयक पिपुािन फामयिे सम्झौता भएको लमलतिे ...... मवहना लभत्र कायय सम्पन्न गनुयपनेछ । 
४. लनमायर् गररएको फामयमा सम्झौता बमोशजम काम आफैँ िे गनुयपने छ । आफैं िे नगरी दोश्रो व्यशक्त िा संस्थािाई 
ठेक्कापट्टा ददई गराउन पाइने छैन । 
५. कायय संचािन गदाय लनमायर् मेलसनरी सामानहरु कम्पनीको स्पेलसवफकेिन िा कोटेिन लिइ संचािन गनुय पने छ र 
कोटेिन कम्तीमा ३ िटा हनुे पने छ र सबै भन्जदा कम बोिकबोि गरेको फामयबाट 
खरीद कायय गनुय पने छ । 
६. उक्त काययको लनमायर् कायय सम्पन्न भए पश्चात प्रथम पक्षबाट रु .................... िा कुि िागतको ५० प्रलतसत 
मध्ये जनु रकम कम हनु्जछ त्सयही रकम एकमषु्ट रुपमा भकु्तालन गररने छ । 
७. कृिक फामयिे यसै योजनाको िालग आफ्नै श्रोत बाहेक कुनै गैह्र सरकारी संघ संस्थाबाट सहयोग,अनदुान आदद प्राप्त 
गरेको भए स्पष्ट रुपमा कोन्ज्योसोम गाउँपालिकािाई जानकारी गराउन ुपने छ। 
५. कृिक फमयिे काम गदाय गाउँपालिकाबाट खवटएका प्राविलिकहरुिे ददएको लनदेिन अनसुार गनुयपने छ। 
९. रकम भकु्तालन अशन्जतम लबि तयार गने प्राविलिकबाट कायय सम्पन्न प्रलतिेदन तयार गरी अनगुमन गराइ कायय सम्पन्न 
प्रलतिेदन कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको कायायियमा प्राप्त भएको ७ ददन लभत्र सम्बशन्जित कृिक फामयको नाममा रहेको बैंक 
खातामा भकु्तानी ददइने छ । 
१०. यस योजनाको लनमायर् कायय ......... आ.ि लभत्र सम्पन्न गनुयपनेछ । 
११. कृिक फमयको िापरबाहीको कारर्बाट कायय सम्पन्न नभई हानी नोक्सानी भएमा यसको सम्पूर्य शजम्मेिारी आफै 
हनुेछ । 
१२. कृिक फामयिे लनमायर् काययको साियजलनक जानकारी (Public Auditing ) गराउनपुने छ । 
१३. सम्झौता भएको लमलत देशख ................: ददन लभत्र यो सम्झौता बमोशजम सम्पूर्य कायय (लडजाइन, 
 दृवष्टमेट अनसुार) पूर्य रुपमा सम्पन्न गरी सञ्चािनमा ल्याइने छ । 
१४. आयोजना सम्पन्न भई हस्तान्जतरर् भैसकेपलछ सो को ममयत सम्भार सम्बशन्जि कायय सम्बशन्जित कृिक आफैको गनुय 
पनेछ । 
१५. लनमायर् कायय अथिा यस सम्बशन्जि कुनै वििाद आएका गाउँपालिकाको लनर्यय नै अशन्जतम लनर्यय मालनने छ । 
१६. यो सम्झौतामा उल्िेख नभएका अन्जय कुराहरु प्रचलित ऐन लनयम अनसुार हनुेछ । 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
आज्ञािे, 

रोम बहादरु महत 

प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 

सञ्चािकः 
नामः 
फामयको नामः 
संस्थाको छापः 

आलथयक प्रिासन िाखा 
साक्षी 
 

िाखा प्रमखु 

साक्षी 
 

प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 


