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गौमखुी गाउँपालिका मागमा आधारित स्विोजगाि कार्यक्रम सञ्चािन कार्यववलध 2077 

प्रस्तावनााः कृवि के्षत्रमा व्र्ावसार्ीक रुपमा िागेका कृवि कृिकहरुिाई उद्यमशीिता ववकासको तालिम प्रदान 
गिी व्र्ावसार्ीक र्ोजना आफै तर्ाि गनय िगाई व्र्ावसार्ीकिण गनय आकवियत गिी जजवनस्ति सधुाि गनय 
वाञ्छनीर् भएकोिे गौमखुी गाउँपालिका मागमा आधारित स्विोजगाि कार्यक्रम सञ्चािन कार्यववलध 2077 
स्वीकृत गिी िाग ुगिेको छ।  

कार्यपालिकाबाट जस्वकृत लमलताः2077/03/09 

 

परिच्छेद-१ 

प्रािजभभक 

1. संजक्षप्त नाम ि प्रािभभाः 1)र्स कार्यववलधको नाम कृवि अनदुान कार्यक्रम सञ्चािन कार्यववलध 2077 

िहनेछ ।  

2)र्ो कार्यववलध गौमजुख गाउँ कार्यपालिकािे जस्वकृत गिेको लमलतदेजख िागू हनुेछ ।  

2.अर्य ि परिभािााः वविर् वा प्रसँगिे अको अर्य निागेमााः  

क) कार्ायिर् भन्नािे गौमखुी गाउँपालिकाको कार्ायिर्िाई सभझनपुदयछ ।  

ख) कृिक भन्नािे आर्आजयन गनय उद्देश्र्िे कृवि व्र्वसार् सञ्चािनको िालग जोजखम बहन गिी िगानी 
गने व्र्क्ती सभझनपुदयछ ।  

 
 

परिच्छेद-२ 

कार्यक्रमको वकलसम ि कार्यक्रम सञ्चािन प्रकृर्ा 
3.िजक्षत समूहाः र्स कार्यक्रमका िजक्षत समूहमा गौमखुी गाउँपालिकाभरिका कृिकहरु 
हनुेछन ्।  

4. वक्रर्ाकिापका क्षते्रहरुाः दफा ३ बमोजजमका िजक्षत समूहिाई तिकािी खेती, बाख्रा ि भेँडा पािन, गाइ 
भैँसी पािन, मौिी पािन एवम च्र्ाउ खेती जस्ता कृर्ाकिापहरु हनुेछन।्  

5. कार्यक्रम सञ्चािन प्रकृर्ााः 1)कार्ायिर्िे बावियक बजेट तर्ा कार्यक्रममा व्र्वस्र्ा भएबमोजजम अनदुानको  
िालग इच्छुक कृिकहरुबाट लनवेदन ि प्रस्तावका सार्मा आएको कार्यर्ोजना मलुर्ाँकन गिी स्वीकृत  
गनेछ।  

   २)र्स आलर्यक वियमा अन्र् कुन ैपलन लनकार्बाट अनदुान पाएका कृिकहरुिे र्ो  कार्यक्रममा समावेश 
हनु सक्ने छैनन ।  

३)झठुा ववविण पेश गिी अनदुान माग गिेको प्रमाणीत भएमा कानून बमोजजम कािवाही हनुेछ ।  

४) र्ोग्र् ि इच्छुक कृिकिे अनसुचुी –२ अनसुािको लनवदेन तर्ा अनसुचुी –३ बमोजजमको प्रस्ताव  
पेश गनुय पनेछ  ।  
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परिच्छेदाः३ 

सलमलत सभबजन्ध व्र्वस्र्ा 
५. कार्यक्रम व्र्वस्र्ापन सलमलतको गठनाः र्स कार्यक्रम सञ्चािनको िालग देहार् बमोजजमको कार्यक्रम 
व्र्वस्र्ापन सलमलत गठन हनुेछाः  

प्रमखु, र्ोजना शाखा                      -अध्र्क्ष 

प्रमखु,कार्ायिर्को िेखा शाखा               -सदस्र् 

कृवि एवम ्पश ुशाखा प्रमखु          -सदस्र् सजचव 

कार्यक्रम व्र्वस्र्ापन सलमतीिे आवश्र्कता अनसुाि कुन ैववज्ञ ववशेिज्ञ वा पदालधकािीिाई सलमलतको वैठकमा 
आमन्त्रण गनय सक्नेछ। 

सलमलतको काम कतयव्र् ि अलधकाि देहार् बमोजजमको हनुेछ :- 

क) कार्यक्रम मलुर्ाङ्कन गिी लसफारिस गने, 

ख) छनौट भएका  प्रस्तावका उजिुी उपि आवश्र्क लनणयर् लिने, 
ग) कार्यक्रम सञ्चािन सभबन्धी अन्र् कार्यहरु गने/गिाउने  ।  

 
 
 

परिच्छेद ४ 
अनदुान िकम सभझौता ि भकु्तानी प्रकृर्ा 

६)अनदुान िकम : (१) स्वीकृत कार्यक्रम ि बजेटको परिलध लभत्र िही अनसुचुी-१ बमोजजमको प्रस्तावको 
उपर्कु्तताको आधािमा अनदुान िकम प्रदान गिीनेछ । कार्यक्रमको प्रकािका आधािमा देहार् बमोजजम 
अनदुान िकम प्रवाह गरिनेछ ।कुि बजेटको ४ प्रलतशत कजन्टन्जेन्सी वापत कट्टा गिी अन्र् कार्यमा 
कार्ायिर्िे प्रर्ोग गनय सक्नछे।  

लस.न
. 

ववविण न्र्नुतम मापदण्डाः क्षेत्रफि वा सँख्र्ा अनदुान िकम रु 

(अधिकतम) 
1. मागमा 

आधारित 
स्विोजगाि 
कार्यक्रम 

1.भेँडा/बाख्रा पािनको हकमा कजभतमा 15 
वटा  

2.गाई/भैँसी पािनको हकमा कजभतमा 5 वटा 
3.तिकािी, फिफुि  एवम नगदे बािीको 
हकमा २ िोपनी क्षेत्रफि भएको  

3.च्र्ाउ खेतीको हकमा कभतीमा 100गोिा 
4.मौिी पािनको हकमा कभतीमा ५ घाि 

5.कुखिुा पािनको हकमा कजभतमा २०० 
चलिा 

रु 25,०००/- 
 

रु 30,000/- 
रु २०,०००/- 
 

रु २०,०००/- 
रु २०,०००/- 
 

रु २०,०००/- 
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२) सभबजन्धत वडाबाट अनगुमन भइ न्र्नुतम मापदण्ड पिुा गिेका कृिकहरुिाइ  
ददइने अनदुान अनदुानग्राहीको खातामा सोझै भकु्तानी ददईनेछ । 

 

७)सभझौतााः अनगुमन भइ आएका प्रस्तावहरुिाई बजेटको परिलधलभत्र िहेि अनदुान ददइनेछ।  

८)भकु्तानी प्रकृर्ााः अनदुान िकमको भकु्तानी अनदुानग्राहीको बैङ्क खाता माफय त एकमषु्ट अनदुान उपिब्ध 
गिाउने छ । 

 
 
 
 

परिच्छेद-५ 

अनगुमन मलुर्ाड्ढन 

9)अनगुमन मलुर्ाड्ढनाः न्र्नुतम मापदण्डको अनगुमन कार्य वडा कार्ायिर्बाट अनसुचुी-२ बमोजजम गरिनेछ। 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको क्रममा कार्ायिर्िे आवश्र्कता अनसुाि जनुसकैु समर्मा पलन अनगुमन गनय  
सक्नेछ। अनदुान ददने कार्ायिर्िे सबै सिोकािवािा लनर्कार्हरुसंग आवश्र्क समन्वर् गिी संर्कु्त 
अनगुमनको व्र्वस्र्ा समेत लमिाउन सक्नछे  । 

 
 
 
 

परिच्छेद - ६ 

ववववध 

११) बाधा अड्काउ फुकाउाः १) र्स सञ्चािन प्रवक्रर्ा कार्ायन्वर्नको क्रममा कुन ैबाधा अड्काउ पिेमा सो  
     फुकाउने अलधकाि गाउँ कार्यपालिकाको हनुेछ । 

    २) र्स सञ्चािन प्रवक्रर्ािाई आवश्र्कता अनसुाि गाउँ कार्यपालिकािे संशोधन तर्ा परिमाजयन गनय  
    सक्नछे । 
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अनसुजुच-१ 

प्रस्ताव पत्र 

मागमा आधारित स्विोजगाि कार्यक्रम  

गौमखुी गाउँपालिका।  

प्रस्तावकको नामाः  

ठेगानााः 
सभपकय  नाः  

नागरिकता नं                जजलिााः  

 

कार्यक्रम सभबन्धी प्रस्तावाः कुनै एक छनौट गनुयपनेाः  

     1.भेँडा/बाख्रा पािन 

2.गाई/भैँसी पािन 

3.तिकािी, फिफुि  एवम नगदे बािी खेती 
3.च्र्ाउ खेतीको  

4.मौिी पािन 

     5.कुखिुा पािन 
 
 
 

अनदुानबाट गरिने वक्रर्ाकिापहरुाः (कृिकिे अब गने कामहरु उलिेख गने। जस्तैाः खोि र्प गने।) 
1.   ....................................   अनमुालनत खचयाः रु ............... 

   2.   ................................     अनमुालनत खचय रु  ............... 
   3.   ...................................    अनमुालनत खचय रु  ...............  

 
 
 
 

साजक्षको तफय बाट                                        प्रस्तावकको तफय बाट 

दस्तखताः          दस्तखताः 
नामाः                नामाः  

ठेगानााः           ठेगानााः 
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अनसुचुी-२ 

मागमा आधारित स्विोजगाि कार्यक्रम 

(वडा कार्ायिर्िे प्रमाजणत गरिददने) 
अनगुमन फािामाः 

वडा नाः 
प्रस्तावकको नामाः 
ठेगानााः  
1.अनगुमनमा देजखएको ववविणाः  

❖ तिकािी फिफुि एवम नगदे बािी खेती गिेको भए खेती गने क्षेत्रफिाः 
❖ भेँडा/बाख्रा पािन भए सोको हािको सँख्र्ा(छुट्टा छ्ट्टै्ट खिुाउनपुने) 

❖ गाइ/भैँसी पािन भए सोको सँख्र्ााः(छुट्टा छ्ट्टै्ट खिुाउनपुने) 

❖ मौिी पािन भए घािको सँख्र्ााः  

❖ कुखिुा पािन भए चलिाको सँख्र्ााः  

 

 

प्रस्तावकतायको प्रस्तावनामा अनगुमनकतायको िार्ाः  

 
 

 

मालर् उलिेख गरिएका ववविणहरु सवह छन ि गित भएमा कानून बमोजजम सहुँिा बझुाउँिा ।  

 
 
 

         वडा कार्ायिर्को छाप                                अनगुमनकतायको हस्ताक्षि 

              अनगुमनकतायको नामाः 

                    अनगुमनकतायको पदाः 
 

 


