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पृ�भूिमः                           

कुल �ाह�थ उ�पादनको एक ितहाई भ�दा बढी कृिष �े�वाट  ा! ह"ने र दईु 

ितहाई भ�दा बढी जनसं'या रोजगारी तथा जीिवकोपाज*नका लागी यस कृिष 

�े�मा िनभ*र रहने भएकोले अथ*त��मा कृिष �े�को मह�वपूण* भिूमका रहकेो 

�प�ट छ ।  �येक बष* धेरै सं'यामा उ�पादनिशल यवुाह4 वदैिेशक 5म 
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बजारमा  वेश ह"ने गरेका छन ् । यसै स�दभ*मा युवाह4लाई कृिष �े�मा 

आकिष*त गरी कृिष उ�पादन र उ�पादक�वमा बिृ8 गन9 र कृिष �े�को 

:यवसाियकरणवाट आय आज*न बढाउने उ;<ेयले यवुा लि�त कृिष :यवसाय 

संचालनाथ*  ित�पध> 4पमा अनदुान  वाह गन* यवुा लि�त कृिष काय*?म 

स@चालन गAरएको छ । कृिष/पश ु उ�पादन �े�लाई िनवा*हमखुीवाट 

:यवसायीकरणमा पAरणत गन* र तीCDर लगानी िव�तार गरी सम� 

:यवसायलाई थप :यवसाियक,  ित�पध> र उ�पादन लागत घटाउन 

याि��करण र  िविधम�ैी एव ं पAरवित*त वातावरणम�ैी बनाउँद ै लैजान 

आव<यक छ । यसका लािग कृिष/पशपुं�ीको उ�पादन  शोधन तथा 

बजारीकरण गरी कृषकह4लाई थप  ित�पध> बनाउनको लािग  दान गAरने 

थप सहयोग तथा काय*?मलाई अझ बढी  भावकारी एवं पारदश> 4पमा 

लि�त वग*सHम पयुा*उन र कृिष/पश ु :यवसायलाई आिथ*क उपाज*न, 

�वरोजगार  व*8न एव ं गAरवी �यिुनकरणको माIयमवाट रािJKय अथ* 

:यव�थामा ठोस योगदान पयुा*उनकुा साथै बढ्दो बैदिेशक पलायनलाई 

िन4�सािहत गरी यस गाउँपािलकामा कृिष तथा पश ु:यवसायको माIयमवाट 

हाMो नारा "छ�दवेको शानः स�ुदर, शा�त, सम8ृ गाउँपािलका हाMो 

अिभयान "लाई सफल पानु*का साथै यस गाउँपािलकाको िबिभ�न नीित तथा 

काय*?म सहज, सरल, पारदश> र  भावकारी 4पमा संचालन गन* छ�दवे 

गाउँपािलकाले यस आ.व.दिेख काय*?मको श4ुवात ह"दँा काय*?मलाई थप 

 भावकारी 4पमा स@चालन गन* "िवदशेबाट फिक* एका यवुाह4को लािग 

(यवुा लि�त कृिष) काय*?म काया*�वयन काय*िविधर २०७६" तयार गरीएको 

छ । 
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प
र�छेद-१ 

�ारि�भक 

१. संि�� नाम र �ार�भः 

(क) यो काय*िविधको नाम "िवदशेवाट फक9 का यवुाह4को लागी 
(यवुा लि�त कृिष) काय*?म काया*�वयन काय*िविध, २०७६" 
रहकेो छ । 

(ख) यो काय*िविध छ�दवे गाउँपािलकाबाट ि�वकृत भएको िमितबाट 
 ारHभ ह"नेछ । 

२. प
रभाषाः िबषय वा  संगले अकP अथ* नलागमेा यस काय*िविधमा 

(क) "यवुा लि�त काय*?म"(Youth Focused Program)भ�नाले 
यवूाह4लाई कृिष �े�मा आकिष*तगन*  िविध,तािलम तथा बीउ 
पूँिज सिहतको :यवसाियक कृिष/पश ुज�य उ�पादन भ�ने बQुन ु
पद*छ । 

(ख) "यवुा" भ�नाले यवुा लि�त काय*?म संचालन गन* चाहने १८ 
दिेख ५०वष* सHमका नेपाली नागAरक भ�ने बQुन ुपद*छ ।   

(ग) "िवदशेवाट फिक* एका यवुाह4" भ�नाले नेपाल वािहर अ�य 
दशेमा गईनेपाल फिक* एका युवा संझन ु पद*छ र भारत वाहके 
अ�य िभसा लाRने मलूकुको हकमा िभसालागकेो र फिक* एको 
 माण पेश गनु* पन9छ ।परैु अविध बसी फिक* एको भएतापिन सो 
को लािग िवदशेवाट फिक* एको यवुा मािननेछ ।भारतको हकमा 
कHतीमा १ वष* भारतमा बसोबास गरेको िसफाAरस सHवि�धत 
वडावाट पेश गनु*पन9 छ । 

(घ) "TलUर"भ�नाले एकै वाली िवशषेको एकै �े�लाई जनाउँछ । 



 

 

4 

v08 #_ 5qb]j ufpFkflnsf, ldltM @)&^÷!!÷@$ -;+VofM !) 

 
(ङ) "सHबि�धत गा.पा."भ�नाले छ�दवे गा.पा.सHझन ुपद*छ । 

(च) "�कVम"भ�नाले :यवसाियक कृिष तथा पशपुालन :यवसाय 
स@चालनको लािग तयार गAरएको �ताव भ�ने बQुन ुपद*छ । 

(छ) "यवुा लि�त कृिष काय*?म" भ�नाले िवदशेबाट फिक* एका 
यवुाह4को लािग (युवा लि�त कृिष) काय*?म सHझन ुपद*छ । 

३. उ�े�यः यो काय*िविधका उ;<ेय दहेायबमोिजम रहकेो छ । 

(क) :यवसाियक कृिष तथा पशपुालन :यवसाय संचालनको लािग 
आव<यक पन9  िविध तथापूंिज  दान गन9 । 

(ख) िवदशेबाट फक9 का यवुाह4को लािग �वदशेमा रोजगारीको 
अवसरह4 5जृना गन* सहयोग पयुा*उने । 

(ग) यवुाह4को आयआज*नमा टेवा पयुा*इ कृषक पAरवारको 
जीवन�तरमा सधुार Xयाउन सहयोग पयुा*उने । 

(घ) कृिषज�य व�तकुो उ�पादन र उ�पादक�व बिृ8 गन9 । 

 

प
र�छेद-२ 

युवा लित काय��म तथा काय��म स�चालन िविध 

४. युवा लि�त काय"#मः यस काय*िविध अ�तग*त दहेाय बमोिजमका 

काय*?मह4 स@चालन गAरने छन ्। 

(क) िवदशेवाट फिक* एका यवुा लि�त :यवसाियक तरकारी उ�पादन 
काय*?म 

(ख) िवदशेवाट फिक* एका यवुा लि�त :यवसाियक Yयाउ उ�पादन 
काय*?म 
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(ग) िवदशेवाट फिक* एका यवुा लि�त :यवसाियक मौरीपालन 

काय*?म 

(घ) िवदशेवाट फिक* एका यवुा लि�त :यवसाियक लोकल 
कुखरुापालन/बा[ापालन काय*?म 

(ङ) िवदशेवाट फिक* एका यवुा लि�त :यवसाियक गाई/भसैीपालन 
काय*?म 

५. युवा लि�त $यवसाियक कृिष तथा पशुपालन काय"#म 
छनौटका आधारह,ः 

लि�त :यवसाियक कृिष तथा पशपुालन काय*?म स@चालनाथ* यवुा 
कृषक तथा �े� छनौटका आधारह4 दहेाय बमोिजम ह"नेछन ्। 

(क) कृिष तथा पशपुालन �थल  ािविधक, भौगोिलक तथा आिथ*क 
\िUकोणले उपय]ु ह"नपुन9 छ । 

(ख) कृिष तथा पशपुालनको लागी जिमन आ^नै वा भाडामा िलएर 
गन* सिकने छ । ि�कम संचालन गन9 यवूा सोही गाउँपािलकामा 
�थायी बािस�दा ह"न ु पन9 वा छ�दवे गाउँपािलका िभ�को 
जRगाभाडामा िलई :यवसाियक खतेी गरेको हन ुपन9छ । 

(ग) :यवसाियक कृिष तथा पशपुालनका लािग सHबि�धत यवुाह4ले 
ि�कमको कूल लागतको ५०%भार :यहोनु* पन9छ ।उ] भार 
रकम/5मदान/िज�सी वा ितनै थरी गरी ह"न सTनेछ । 

(घ) मिहला / दिलत / सामािजक 4पमा िपछिडएका तथा िवप�न 
यवुावग*को िहतलाई िवशषे  ाथिमकता िदईने छ । 
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(ङ) ि�कम छनौट गदा* कृिष _ान के�`ले िनधा*रण गरेको पकेट �े� 

वाहके पकेटले नसमिटएका वा सो आसपासका �े�लाई 
 ाथिमकता िदईने छ । 

(च) वातावरणीय अनकुुलका ि�कमह4लाई  ो�सािहत गAरने छ । 

(छ) कृिष _ान के�`, कृिष तथा पशपुालन  िवषयगत जोन तथा अ�य 
सरकारी /गaै सरकारी संघ/सं�था/िनकायका अ�य काय*?मबाट 
कृिष तथा पशपुालन  योजनका लािग सहयोग निलएको ि�कम 
छनौट गAरने छ । 

(ज) एकपटक अनदुान पाएका कृषक/सगोलमा रहकेा कृषक 
पAरवारलाई पनूःअनदुान िदईने छैन । 

(झ) छनौट भएका ि�कमह� सोही आिथ�कबष� िभ� स�प�न ह�न ुपद�छ । 

६. िवदेशवाट फिक" एका युवा लि�त $यवसाियक कृिष तथा 
पशुपालन उ/पादन काय"#म संयोजक र िनजको दािय/वः 

यवुा लि�त :यवसाियक कृिष तथा पशपुालन काय*?म स@चालनाथ* 
काय*?म संयोजक र िनजको दािय�व दहेाय बमोिजम ह"नेछ । 

(क) िवदशेवाट फिक* एका यवुा लि�त :यवसाियक कृिष तथा 
पशपुालन काय*?मको लािग छ�दवे गाउँपािलकाका कृिष/पश ु
शाखाका अिधकृत �तरका कम*चारीलाई संयोजक तोकV 
िजHमवेारी िदने वा िनज नभएको खbडमा काया*लय  मखुले 
कुनै अिधकृतलाई संयोजक तोकV िजHमवेारी तोTन सTनेछ । 

(ख) संयोजकले कृिष तथा पशपुालनमा दिेखएको सम�या हरेी 
सHबि�धत िवषय िवशेष_ र सHबि�धत  ािविधक िटमको 
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सहयोगमा िनरी�ण, अनगुमन,सम�या समाधान ज�ता काय*ह4 
गनु*पन9छ । 

७. िवदेशवाट फिक" एका युवा लि�त $यवसाियक कृिष तथा 
पशुपालन काय"#म स2चालन �कृया 

िवदशेवाट फिक* एका यवुा लि�त :यवसाियक कृिष तथा पशपुालन 
काय*?म स@चालनाथ* काय*?म स@चालन  कृया दहेाय बमोिजम 
ह"नेछ । 

(क) सूचना �वाहः 

छ�दवे गाउँपािलकाले यवुा लि�त :यवसाियक कृिष तथा 
पशपुालन काय*?मस@चालन गदा* अपनाउन ुपन9 आधारह4 तथा 

काय�िविध बारे, �थानीय प�पि�का, गाउँपािलका अ�तग�तका वडा 
काया*लयह4, �थािनय एफ.एम.माफ* त अनसुचूी १ बमोिजमको 
ढाँचामा सचूना  वाह गराउन ुपन9छ । 

(ख) आवेदनः  

उपरो] काय*?म अ�तग*त स@चालन ह"ने कुनै पिन :यवसाियक 
उ�पादन काय*?म काया*�वयनको लािग िबदेशबाट फक9 का 
यवूाह4बाट अनसुिूच २ बमोिजमको ढाँचामा गाउँपािलकाको 
सHवि�धत वडा काया*लयह4मा आनवदेन पेश गनु*पन9छ । उ] 
पेश ह"न आएका आवदेनह4 सHबि�धत वडा काया*लयबाट 
िसफाAरस गरी वडा काया*लयमा दता* गरी Hयाद समा! भएको 
भोलीपXटनै गाउँपािलकाको काया*लयमा पठाउन ुपन9छ । 
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(ग) ि4कमः  

आवदेकको साथमा अनुसचूी ३ बमोिजमको ढाँचामा आफूले 
गन* चाहनेे ि�कमको संि�! काय*योजना पेश गनु*पन9छ ।तरकारी 
खतेीको हकमा हरेक cलािUक टनेल घरमा मिXचङ सिहतको 
थोपा िसचाई अिनवाय* समावेश ह"नपुन9छ । 

(घ) छनौट �कृयाः 

छ�दवे गाउँपािलकाले दफा ७(ग) बमोिजम िवदशेवाट फक9 का 
:यवसाियक कृिष िवकास/पश ु िवकासउ�पादन काय*?मबारे 
माग भई आएका आवदेकह4को छनौट  ि?या अगािडबढाउदा 
अनसुचूी ६माउXलेिखत सूचकह4को आधार एव ं ि�कम 
संचालन ह"ने �थानको �थलगत अवलोकन  ितवदेन तयार गरी 
छ�दवे गाउँपािलकाको सHबि�धत वडा काया*लय माफ* त 
छ�दवे गाउँपािलकामा पेश गनु*पन9 छ । 

(ङ) अनुदान रकम �वाह �ि#याः 

अनदुान सहयोगको रकम र उपल:ध गराउने  ि?या देहाय 
बमोिजम ह"नेछ । 

(क)  अि6तयारीःिवदशेवाट फिक* एका यवुा लि�त काय*?म 

संचालनको लािग छ�दवे गाउँपािलकालाई नै अि,तयारी 
ह�नेछ । 

(ख) उपल$ध गराउने रकमः िवदशेवाट फिक* एका यवुा 

लि�त काय*?म संचालनको लािग  ित ि�कम बिढमा 
4.५०,०००।- सHम अनदुान रकम उपल:ध गराईने छ । 

(ग) ि4कमः ि�वकृती पeात छ�दवे गाउँपािलकाको 

काया*लयले उ] काय*?मको लािग अनदुान रकम 
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नेपालबंगलादशे बैक खातामा उपल:ध गराउन सTनेछ । 
यसरी अनदुान रकम उपल:ध गराउदा सHबि�धत वडा 
काया*लय र िवषयगत शाखाले अनगुमन गरी 
स�तोषजनक 4पमा काय*?म सHप�न भएको पाईएमा 
रकम भ]ुानी िदईने छ । 

(घ) छनौट �कृयाः िवदशेवाट फिक* एका यवुा लि�त 

काय*?ममा ि�कम ि�वकृत भएका यवुा कृषकह4ले 
दहेाय बमोिजम कृिष तथा पशपुालन गनु* पन9छ । 

• तरकारीको हकमा कHतीमा ५रोपनी जRगामा २ 
िसजन बष9 र िहउँद ेतरकारी खेती गनु*पन9 । 

• मौरीपालनमा कHतीमा २०गोला मौरी सिहतको घार 
र मौरी चरन वोट िव4वा लगाएको ह"नपुन9 । 

• Yयाउखतेीको हकमा कHतीमा पिन ३वटा Yयाउघर 
(टनेल)भई  ित टनेल १५०वXव अिनवाय* ह"नपुन9 । 

• पशपुालनको हकमा  ित ि�कम गाई/भसैी माउ-५ 
वटा, बा[ा माउ-२०वटा,२००वटा लोकल 
कुखरुाह4को सं'यामा ह"न ुपन9 छ । 

(ङ) अ9सरता र स�झौताः नेपाल सरकारको  चिलत ऐन 

िनयम बमोिजम छ�दवे गाउँपािलकाले अ�सरता िलई 
सHबि�धत यवुाह48ारा पारदिश*ता अपनाई काय*?म 
संचालन गन9छ । काय*?म संचालन पेश भएको ि�कम र 
सHझौता अनसुार ह"नपुन9छ । 
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८. काय" स�प;न �ितवेदनः 

यवुा कृषकह4ले �कVम र सHझौता अनसुार काय*?म पणू*4पले सHप�न 

भई सकेपिछ सHबि�धत वडा काया*लयमाफ* त छ�दवे गाउँपािलकाको 

काया*लयमा अनसुचूी-५ बमोिजमको ढाँचामा काय* सHप�न  ितवदेन 

पेश गनु*पन9छ । छ�दवे गाउँपािलकाको काया*लयले गाउँपािलकामा 

संचािलत यवुा लि�त काय*?मको  गित कHपाईल गरी मािसक, 

चौमािसक र बािष*क 4पमा  गित  ितवदेन तयार गनु* पन9छ । 

प
र�छेद-३ 

९. भु<ानी �कृयाः 

�वीकृत भएका  �तावह4लाई TलUरको 4पमा छ�दवे गाउँपािलकाको 
काया*लयले सHप�न  ितवदेनAरपोट* र िवल भरपाई संलRन गरी 
िसफारीस भई आएपिछ सHझौता अनसुार भ]ुानी गAरने छ । 

काय"#मको िववरण तथा दािय/व 

�. 
स.ं 

काय��मको 
िववरण 

छ	देव 

गाउँपािलकाको 
दािय�व 

काय��म ि�वकृत भएका 
स�बि�धत युवाह�को दािय�व 

१ यवुा लि�त 

यवसाियक 
तरकारी खेती 

पिहलो वष� १ पटक मा� 
�ित कृषक 
�.५०,०००।- वरावरको 

अनदुान सहयोग �दान 
गन� । 

 ि�कम र स झौता अनसुार । 

 आव$यकतानसुारको 
सामा%ीह�को आपिूत� गरी काय� 
गन� र स(कलै िवल भरपाई 
भ,ुानीको लागी पेश गन� । 

२ यवुा लि�त 
मौरीपालन 

काय�/म 

पिहलो वष� १ पटक मा� 
�ित कृषक 
�.५०,०००।- वरावरको 

 ि�कम र स झौता अनसुार । 

 आव$यकतानसुारको 
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�. 
स.ं 

काय��मको 
िववरण 

छ	देव 

गाउँपािलकाको 
दािय�व 

काय��म ि�वकृत भएका 
स�बि�धत युवाह�को दािय�व 

अनदुान सहयोग �दान 
गन� । 

सामा%ीह�को आपिूत� गरी काय� 
गन� र स(कलै िवल भरपाई 
भ,ुानीको लागी पेश गन� । 

३ यवुा लि�त 0याउ 
उ2पादन काय�/म 

पिहलो वष� १ पटक मा� 
�ित कृषक 
�.५०,०००।- वरावरको 

अनदुान सहयोग �दान 
गन� । 

 ि�कम र स झौता अनसुार । 

 आव$यकतानसुारको 
सामा%ीह�को आपिूत� गरी काय� 
गन� र स(कलै िवल भरपाई 
भ,ुानीको लागी पेश गन� । 

४ यवुा लि�त 
गाई/भैसी उ2पादन 

काय�/म 

पिहलो वष� १ पटक मा� 
�ित कृषक 
�.५०,०००।- वरावरको 

अनदुान सहयोग �दान 
गन� । 

 ि�कम र स झौता अनसुार । 

 आव$यकतानसुारको 
सामा%ीह�को आपिूत� गरी काय� 
गन� र स(कलै िवल भरपाई 
भ,ुानीको लागी पेश गन� । 

५ यवुा लि�त 
बा4ा/लोकल 

कुखरुा उ2पादन 
काय�/म 

पिहलो वष� १ पटक मा� 
�ित कृषक 
�.५०,०००।- वरावरको 

अनदुान सहयोग �दान 
गन� । 

 ि�कम र स झौता अनसुार । 

 आव$यकतानसुारको 
सामा%ीह�को आपिूत� गरी काय� 
गन� र स(कलै िवल भरपाई 
भ,ुानीको लागी पेश गन� । 

५ यवुा लि�त 
फलफूल उ2पादन 

काय�/म 

पिहलो वष� १ पटक मा� 

�ित कृषक 
�.५०,०००।- वरावरको 

अनदुान सहयोग �दान 
गन� । 

 ि�कम र स झौता अनसुार । 

 आव$यकतानसुारको 
सामा%ीह�को आपिूत� गरी काय� 
गन� र स(कलै िवल भरपाई 
भ,ुानीको लािग पेश गन� । 
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प
र�छेद-४ 
िविवध 

१०. अनुगमन तथा मू>याङ्कन $यव4थाः 

छ�दवे गाउँपािलका अ�तग*तका कृिष िवकास तथा पशसुेवा इकाईबाट 

ि�कम स-चालन भएको कल/रमा िनयिमत अनुगमन ह�नेछ । 

आव0यकताको आधारमा गाउँपािलकाको काया*लय तथा गाउँपािलका 

पदािधकारीह4को िटमबाट समते अनगुमन ह"नेछ । 

अनगुमन तथा मXूयाङ्कनकता*ले आफूले गरेको अनुगमन तथा 

मXूयाङ्कन काय*?मको  ितवेदन  सHबि�धत काया*लयह4मा 

अिनवाय* 4पमा पेश गनु* पन9छ । 

११. कारवािहको $यव4थाः 

 �ताव �वीकृत भएका यवुा कृषकह4ले ि�कम र सHझौता अनसुार 

काय*?म सHप�न नगरी  ा! अनदुानलाई द4ुपयोग गरेको पाईएमा 

 चिलत ऐन िनयम तथा काननू बमोिजम कारवाही गरी  सरकारी रकम 

असलु उपर गAरने छ । 

१२. �चिलत कानून लागू हAनेः 

यवुा लि�त काय*?म काया*�वयनको सHब�धमा  चिलत काननूमा 

उXलेख भएकोमा सोही बमोिजम तथा उXलेख नभएको काय*?मको 

हकमा यसै काय*िविध बमोिजम काया*�वयन ह"नेछ । 
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१३. काय"िविध संशोधन तथा प
रमाज"नः 

छ�दवे गाउँपािलकाले यस काय*िविध समयसापे� आव<यक 

पAरमाज*न एव ंसंशोधन गन* सTनेछ । 

१४. िबमाः 

हरेक यवुा लि�त �कVमले सHभा:यताको आधारमा िबमा गराउन ु

पन9छ । 

१४. खारेजी तथा बचाउः 

िवदशेवाट फिक* एका यवुा लि�त काय*?म काया*�वयन काय*िविध 

२०७६ बमोिजम भए गरेका काम कावा*हीह4 यसै काय*िविध बमोिजम 

भए गरेको मािनने छ । 
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अनुसूची-१ 

$यवसाियक तरकारी खेती/�याउ 
खेती/मौरीपालन/बाDापालन/भैसीपालन/गाईपालन/लोकल 

कुखुरापालन स�ब;धीिवदेशबाट फिक" एका युवाह,को लािग (युवा 
लि�त कृिष) काय"#मको �4ताव आ$हानको सूचनाको ढाँचा 

सूचना ! सचूना ! ! सूचना ! ! !  

यस छ�दवे गाउँपािलकाको काया*लयको आ.व.२०७६/०७७को बािष*क 

�वीकृत काय*?म अनसुार िवदशे वाट फक9 का यवूाह4लाई :यवसाियक 

तरकारी खतेी/1याउखतेी/मौरीपालन/बा3ापालन/भैसीपालन/गाईपालन/लोकल 

कुखरुापालन सHबि�ध काय*?मको माIयमवाट �वरोजगार  व8*न गन9 

काय*?म रहकेो ह"दँा ईYछुक १८ दिेख ५० वष* उमरे पगुकेा,िवदशेवाट फिक*  

आएका यवुाह4वाट दरखा�त आ:हानको लािग यो सचूना  कािशत गAरएको 

छ । यो सचूना  थम पटक  काशन भएको िमितले १५ िदन िभ� तोिकएको 

ढाँचा अनसुारको आवदेन फाराममा दरखा�त िदन ु होला । पनूeःआवदेन 

साथ तपिसल अनसुारका कागजातह4 संलRन रा'न समेत यसै सचूना 8ारा 

सिूचत गAर�छ । 

तपिशलः 

१- अनसुचूी-२ अनसुारको आवदेन फाराम । 

२- अनसुचूी-३ अनसुारको संि�! काय* योजना । 

३- नेपाली नागAरकताको  ितिलपी । 

४- अ�य  माणप�ह4को (िवषयगत तािलम,िवषयगत शिै�क योRयता, 
आदी)  ितिलपी । 
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५- सHवि�धत वडा काया*लयको िसफाAरस प� । 

६- पासपोट*को  ितिलपी (भारत वाहके) । 

७- िवदशे फक9 को  माण । (भारतको हकमा कHतीमा १वष* वसेको 

सHबि�धत वडा काया*लयको िसफारीस र अ�य िभसालाRने मलूकुको 

हकमा गएको र फिक* एको िभसाको  मािणत  ितलीपी वाहके) 
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अनुसूची-२ 

$यवसाियक तरकारी खेती/�याउ 
खेती/मौरीपालन/बाDापालन/भैसीपालन,गाईपालन/लोकल 

कुखुरापालन स�ब;धीिवदेशबाट फिक" एका युवाह,को लािग (युवा 
लि�त कृिष) काय"#ममा अनुदान सहयोग �ा� गन"को लािग िदईने 

आवेदन-पH 
 

िमितः .......................... 
5ीमान ् मखु  शासकVय अिधकृत gय ू

छ�दवे गाउँपािलकाको काया*लय छ�ग@ज अघा*खाँची । 
 

िबषयः िवदेशवाट फिक� एका युवाह�को लागी युवा लि�त अनुदान सहयोग 
काय��म उपल!धगराई िदने वारे । 

 

महोदय 

मलाई अनदुान/ िविध  ा! गरी......................................................... 

काय* गन* ितh ईYछा भएकोले िनHनानसुार कागजात राखी िनवदेन गद*छु । 

मलेै अनदुान सहयोग  ा! गरेमा िनधा*Aरत  कृया अनसुार सHबि�धत 

गाउँपािलका िभ�ै रही काय* गन9छु ।पनूeःतपिशल अनसुारका कागजातह4 

यसै िनवदेन साथ संलRन राखेको :यहोरा समते अनरुोध गद*छु । 

तपिशलः 
१. अनसुचूी ३ अनसुारको संि�! काय*योजना । 

२. नेपाली नागAरकताको  माणप�  ितिलपी । 

३. फम*/समहू सिमित/सहकारी सHबि�धत िनकायमा दता* भएको  माणको 

 ितिलपी वा :यि]गत कृषक । 
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४. अ�य  माणीत  माणप�ह4 (िवषयगत तािलम, िवषयगत शिै�क 

योRयता अिदका  ितिलपीह4) । 

५. बैदिेशक रोजगारवाट फकi काह4को पासपोट*को  ितिलपी । 

६. सHबि�धत वडा काया*लयह4को िसफाAरिस प� । 

७. समहू/ समहू सिमित/सहकारीका सद�यह4का पAरयोजना  �ताव पेश 

गन* र पAरयोजना छनौट भएमा काया*�वयन गन9  ितव8ता । 

८. अनसुिूच १को ७नं.वुदँा बमोिजमको :यहोरा ह"नपुन9 छ । 

 

िनवेदकको  

  नामः 

  द�तखतः 

  ठेगानाः 

  फोन नं.



 

 

18 

v08 #_ 5qb]j ufpFkflnsf, ldltM @)&^÷!!÷@$ -;+VofM !) 

 

संघ/सं�थाको िसफा�रस 

 

यस.................................................................संघ/सं�था/सहकारीको 

िमित .............................................को िनण*य अनसुार िनवदेनकता*लाई 

................................... काय*को लािग यस ........................को 

जमानतमा माग गरे बमोिजमको 4............ (अ�र4पी................. 

..................) मा� अनदुान सहयोग उपल:ध गराई िदन ुह"न अनरुोध गद*छj । 

 

िसफा
रस गनI पदािधकारीको 

नामः 

पदः 

द�तखत र िमितः 

संघ/सं�थाको नाम र ठेगानाः 

सHपक*  नं. 

सं�थाको छापः 
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अनुसूची-३ 

$यवसाियक तरकारी खेती/�याउ 
खेती/मौरीपालन/बाDापालन/भैसीपालन,गाईपालन/लोकल 

कुखुरापालन स�बि;ध िवदेशबाट फिक" एका युवाह,को लािग (युवा 
लि�त कृिष) काय"#मको अवधारणाको सिं�� काय" योजना 

 

उkमी यवुा/यवुतीको नाम थरः 

ठेगानाः छ�दवे गाउँपािलका               वडा नं.          गाउँ/टोलः       

अघा*खाँची 

िजXलाः अघा*खाँची 

संचालन गन* खोजकेो               सHबि�ध :यवसाय र �थानः 

सहयोग �व4प माग गरेको अनुदान रकम लगानीः 

आ^नो लगानीः 

आ^नो पाAरवाAरक 5मः 

:यवसायवाट उ�पादन ह"ने व�तःु 

उ�पािदत कृिष ब�तकुो पAरमाणः 

बजारयोRय पAरमाणः 

:यवसायले वातावरणमा नकारा�मक  भाव पाछ*/पादiन 

फम*/समहू/सिमित/सहकारीको नामः  सHपक*  नHबरः 

ठेगानाः गाउँ/टोलः           वडा नं.        छ�दवे गाउँपािलका    अघा*खाँची 

िजXला 

:यवसाय संचालन गAरने �थानः 
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संचालन गAरने काय* िववरणः 

#.सं. 
संचालन ग
रने 
ि#याकलाप 

अनुदान 
सहयोग 

नीिज 
लगािन 

ज�मा 
लगािन 

     

     

     

 

:यवसाय गरेको भए,िवगत कित वष* दिेख                
िनर�तर गAर रहकेो ?  वष*     मिहना 
:यवसायको लािग 5मको :यव�थापनः  
क) पाAरवाAरक  ख) वािहर वाट       ग) दवु ै

 

काय* योजनाको तफ*  वाट सिह गन9को 
 

नामः    सं�थाको छापः(सं�थाको हकमा) 
पदः 
द�तखतः   िमितः 
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अनुसूची-४ 

$यवसाियक तरकारी खेती/�याउ 
खेती/मौरीपालन/बाDापालन/भैसीपालन,गाईपालन/लोकल 

कुखुरापालन स�ब;धीिवदेशबाट फिक" एका युवाह,को लािग (युवा 
लि�त कृिष) काय"#मको लािग ग
रने स�झौता-पH 

 

छ�दवे गाउँपािलका अघा*खाँची 8ारा संचालन गAरने चाल ु आ.व. 

२०७६/०७७ को �वीकृत युवा लि�त. . .. . . . . . . . . . .  काय*?म 

संचालन गन* छ�दवे गाउँपािलका अघा*खाँची (यस भ�दा पछािड पिहलो प� 

भिनने), िविशUताको आधारमा छनौट भएका यवुा कृषक 5ी/स5ुी/5ीमती . . 

. . . . . . . . . . . . (यस भ�दा पछािड दो5ो प� भिनने) िवच तपिशलका 

शत*नामाह4 गरी गराई काय*?म सHप�न गन* सHझौता/सहमित भएको छ ।   

 

१. पिहलो प�ले दो5ो प�लाई :यवसाय संचालनको लािग काय*योजना 

अनसुार २ िक�तामा/काय*िविध अनसुार सामा�ी वा सोझ ैनगद/lाफ/ 

चेक अनदुान �व4प ते5ो प�को रोहवरमा उपल:ध गराउने छ । 

२. दो5ो प�ले पिहलो प�वाट आव<यक  ािविधक _ान  ा! गरी 

आफूले आवदेन गरे अनसुारको. . . . .  . .:यवसाय संचालन गन9छ । 

३. पिहलो प�ले िनयिमत 4पमा :यवसाय संचालन गरे नगरेको अनगुमन 

गन9छन ्। 

४. यस सHझौतामा उXलेिखत काम गदा* पAर आउन सTने कुनै पिन 

 ाकृितक  कोप/भिवत:यको पणू* िजHमवेारी दो5ो प� �वयं आफै 

ह"नेछ । 
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५. यस सHझौतामा उXलेख भए भ�दा अ�य :यहोराको हकमा  चिलत 

िनयम काननु बमोिजम ह"नेछ । 

 

पिहलो प�   दो	ो प� 

छ�दवे गाउँपािलकाको   यवुा उkमी वा सं�थाको 

तफ* वाट सिह गन9को  तफ* वाट सही गन9को 

नामः    नामः 

पदः    पदः 

द�तखतः   द�तखतः 

िमितः    िमितः 

काया*लयको छापः  औठाको छाप   दा.              वा. 

फोन नं.     सं�थाको छापः 
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अनुसूची-५ 

$यवसाियक तरकारी खेती/�याउ 
खेती/मौरीपालन/बाDापालन/भैसीपालन,गाईपालन/लोकल 

कुखुरापालन स�ब;धीिवदेशबाट फिक" एका युवाह,को लािग (युवा 
लि�त कृिष) काय"#मको �गित िववरण पठाउने फारामको ढाँचा 

 

१. उkमी कृषकको २.  संचािलत :यवसायको 
   नामः  नामः 
   ठेगानाः  ठेगानाः 
३. आ.व. ४.  गित  ितवदेन अविधः 

?. 
सं. 

काय* 
िववरण 

ईकाइ लmय  गित 

आई परेका 
वाधा 

अड्चनह4 

समाधानको 
लािग 

सझुावह4 

       

       

       

       

       

       

 

 ित ईकाइ उ�पािदत पदाथ*को �थािनय वजारको िवि? मXूयः 
१   २   ३ 

यवुा उkमीको नामः द�तखतः  िमितः 
ठेगानाः 
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अनुसूची-६ 

$यवसाियक तरकारी खेती/�याउ 
खेती/मौरीपालन/बाDापालन/भैसीपालन,गाईपालन/लोकल 

कुखुरापालन स�बि;ध िवदेशबाट फिक" एका युवाह,को लािग (युवा 
लि�त कृिष) काय"#मको �4ताव मू>यांकन फाराम 

�
. स

.ं 

द.
 न

ं. 

आ
वे

दक
क

ो न
ाम
 

ठेग
ान

ा 

मू�यांकन (१०० पूणा�ङ्कमा गन�) 
उ�

म
ीक

ो 	
य

व
स

ाय
 �

ित
क

ो 

अ
नुभ

व
 त

ाि
ल

म
(३

०)
 

पेश
 ग

रेक
ो क

ाय
�य

ोज
ना
 

(४
०)
 

उ�
 �

थ
ान

म
ा 	

य
व

स
ाय

क
ो 

स
�भ

ा	
य

ता
 उ

पय
ु�

ा (
१५

) 

व
ा�

ति
व

क
 ल

ि 
त 

व
ग� 

(१
५)
 

कु
ल

 �
ा!

ाङ्
क

 (१
००

) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



 

 

25 

v08 #_ 5qb]j ufpFkflnsf, ldltM @)&^÷!!÷@$ -;+VofM !) 

 
छनौट सिमितका पदािधकारीह,को नाम,थर,पद, द4तखत र िमितः 

िस.नं. नाम थर पद स�पक�  नं. द�तखत िमित 

१      

२      

३      

४      

५      

६      

७      
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