
अनुसूची-९ 

(ऩरयच्छेद ४ .१ ९ .१(क) ४. ४.११ (क) सॊग सम्फन्धधत) 
सूचनाको ढाचा (नभुना) 
याप्ती नगयऩालरका 

प्रधानभधरी कृषष आधनुनकीकयण ऩरयमोजना 
नगय ऩशुऩधछी शाखा 

सुचना न .० 

सुचना प्रकालशत लभनत: २०७७/० / 

आ .व. २०७७/०७८ भा प्रधानभधरी कृषष आधनुनकीकयण ऩरयमोजना याप्ती  नगयऩालरका, 
नगय ऩशुऩधछी कामाारम अधतगात तऩलसरका ऺेरहरुभा ननम्न कामाक्रभहरु सॊचारन गनुाऩने 
बएकोरे इच्छुक कृषष सभूह/सहकायी/जर/वन उऩबोक्ता सलभनत/कृषष पभाहरूरे आवश्मक 
कागजात सहहत मो सुचना प्रकालशत बएको लभनतरे १५  औ हदन लबर अथाात ्(लभनत ........... 
गते लबर .............. (कामारम) भा तोककएको ढाॊचा (अनुसूची – १० ) अनुसाय आवेदन दताा 
गनुा हुन सम्फधधत सफैभा जानकायी गयाइधछ l साथ ैमस बफषमभा थऩ जानकायीका  लागग राप्ती 

नगरपागलका, नगर पशुपन्छी कार्ाालर्मा  सम्ऩका  गना सककनेछ l 

क) ऩकेटको कामाऺ ेर: राप्ती नगरपागलका गित्र 

ख) कामाक्रभ: साना ब्मफसानमक कृषष उत्ऩादन केधर फॊगुयको ऩकेट ऺेर  

ननवेदनका साथ ऩेश गनुाऩने कागजातहरु 

१) याप्ती नगयऩालरकाभा कृषष सभूह/सहकायी/सॊस्था/सलभनत कृषष पभा दताा तथा नवीकयण 
बएको प्रभाणऩरको प्रनतलरषऩ l 

२) कामाक्रभ सॊचारन हुने स्थान (जग्गा /जलभन )को स्वलभत्व खलु्ने कागजात वा बाडाको 
जग्गा बएभा कन्म्तभा ५ वषाको सम्झौतानाभा l 

३) नेवेदकको नागरयकता वा ऩरयचम खलु्ने प्रभाणऩरको प्रनतलरषऩ l 

४) कामा सलभनतको ननणामको ऩनतालरषऩ l 



अनुसूची -६ 

(ऩरयच्छेद ४( को) ४.२.८( क) सॊग सम्फन्धधत) 
ऩकेट  भागका राधग आवेदन पायभ नभुना 

 

श्री प्रभुख ज्म ु

राप्ती नगरपागलका 

िण्डारा, गितवन l 
 

बफषम : ऩकेट स्थाऩना गयी ऩाऊ फाये l  

 

प्रस्तुत षवषमभा हाभी तऩलशर फभोन्जभका कृषक सभुह /कृषष सहकायी सस्था /जर /वन 
उऩाबोक्ता सलभनत /कृषष सहकायी सॊस्था /जर /वन उऩबोक्ता सलभनत /कृषष उद्मभीहरू मस  

गितवन  न्जल्रा , राप्ती  नगरपागलका न.ऩा.लबर कभाण्ड ऺेर यहने गरय साना व्मवसानमक कृषष 
उत्ऩादन केन्र  (बंगुर पकेट क्षेत्र) स्थाऩना गरय सॊचारन गना ईच्छुक बएकोरे  बंगुरको ऩकेट ऺेर 
ननधाायण गयी हदनु हुन मो नननेदन ऩेश गयेका छौ l 

ननवेदन 

क्र. स. कृषक सभूह/कृषष 
सहकायी सॊस्था/जर 
उऩबोक्ता सलभनत/कृषष 
उद्मभीको नाभ 

ठेगाना सम्ऩका  
न. 

अध्मऺ/प्रोऩईटयको 
नाभ 

दस्तखत 

      

      

      

      

ननवेदन साथ सॊरग्न कागजातहरु 

१) सम्फन्धधत ननकामभा कृषष सभूह/कृषष सहकायी सॊस्था/जर/वन उऩबोक्ता सलभनत/कृषष पभा 
दताा तथा नषवकयण बएको प्रभाणऩरको प्रनतलरषऩ l 

२) ऩकेट भाग गने सॊस्था (हरु)को कामा सलभनतको ननणामको प्रनतलरषऩ l 

३) अध्मऺ/ प्रोऩईटयको नागरयकता वा ऩरयचम खलु्ने प्रभाणऩरको प्रनतलरषऩ l 

४) अनुसूची -७ फभोन्जभको षववयण l 

 
 
 
 



अनुसूची -७ 

(ऩरयच्छेद ४को ४.१.८.ख (इ),४,२.८.(क) य ४.२.१३.(इ) सॊग सम्फन्धधत) 
(१) ऩकेट षवकास हुन ेपशु को नाम: बंगुर 

(२) प्रस्ताषवत ऩकेट षवकास गरयने स्थान: 
(३) प्रस्ताषवत ऩकेट ऺेरभा ऩरयमोजना अधतगात सॊचारन बै सकेका ऩकेटको षववयण: नबएको 
(४) प्रस्ताषवत ऩकेट ऺेर अनतगात कामाक्रभ सभावेश हुन ्सक्ने घयाधरुयहरुको षववयण 

 नगयऩालरका वडा नम्फय रक्षऺत कृषक घयधयुी सॊख्मा 
याप्ती    

   

(क) प्रस्ताषवक फॊगुयऩारन ऩकेट ऺेर  

ऩशुऩारन ऩशुधनको सॊख्मा प्रनत ऩशुधन 
उत्ऩादन (भास)ु 

जम्भा 
उत्ऩादन 

थऩ  हुने 
ऩशुधन सॊख्मा 

     

     

(५)प्रस्ताषवत ऩकेटभा उल्रेख गरयएको वस्तुको प्राषवधधक एॊव बौगोलरक उऩमुक्ता 
- 
- 
(६) प्रस्ताषवत ऩकेटभा उल्रेख गरयएको वस्तुको फजायीकयण सम्बावना 
प्रभुख फजाय उऩरब्ध फजाय ऩूवााधाय उत्ऩादनको फजायीकयण मोजना 
   

   

 (७) प्रस्ताषवत ऩकेट अधतगातको वस्तुको उत्ऩादनको राधग आवश्मक कृषष ऩूवााधायहरुको 
उऩरब्धता 
- 
- 
- 
- 
(८) प्रस्ताषवत ऩकेट कमााधवमफाट थऩ हुन सक्ने योजगायीका अवसयहरु 

आॊलशक योजगायी ऩूणाकालरन योजगायी दैननक ज्मारादायी 
   

   

(९) प्रस्ताषवत ऩकेट गनुाका आधायहरु (धमुनतभ ऺेरपर वा सॊख्मा,सस्थागत ऺभता,आवेदक 
सॊस्थाहरुको महह प्रकृनतक कामाक्रभ सॊचारन गयेको अनुबव आहद) 
- 
- 



(१०) प्रस्ताषवत ऩकेट वस्तु छनौट गनाको ऩुष्टमाई 

- 
- 
(११) प्रस्ताषवत ऩकेट भाग गने सॊस्थाको प्रोपाइर 

( ऩकेट भाग गने सॊस्था एक बधदा फढी बए मो प्रोपाइर क्रभस थऩ गदै जाने) 
 

कृषष सभूह/कृषष सहकायी /सलभनत/कृषष पभाको नाभ: 
गठन बएको लभनत: 
सॊस्थाको ठेगाना: 
तऩाइको सभूह/सॊस्था कुनै सयकायी सॊस्थाभा आवद छ बने  सो सॊस्थाको नाभ 
............................. दताा न. ............ कृषष सभूह/कृषष सहकायी /सलभनत य कृषष पभा गठन 
बएको हो ? कसको गठन बमो ?................................ 
कृषष सभूह/कृषष सहकायी /सलभनत/कृषष पभा गठन खास उदेश्म के हो?......... 
भालसक फचत छ वा छैन ? महद छ  बने कनत ................. 

(क) फैंक .................................. (ख) खाता न. ........................ 
कृषष सभूह/कृषष सहकायी /सलभनत/कृषष पभा कामाधवमनको प्रभाण 

(क) ननणाम (  ) नगदी खाता (  )              (ग) फैंक खाताको षववयण (  )              
(घ) दताा प्रभाणऩर (  ) 

 

( ) अचर सम्ऩनतको स्वालभत्वको प्रभाण ऩर 

(च) अधम बए खरुाउनुहोस ........................ 
जम्भा शमेय सदस्म सॊख्मा 
कृषष सभूह/कृषष सहकायी /सलभनत य कृषष पभाका सदस्मको षववयण 

क्र.स. सदस्मको नाभ ठेगाना फॊगुय सॊख्मा 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 



अनुसूची -८ 

(ऩरयच्छेद ४ को ४.१.८.(ङ)य ४.२.८. ( ङ) सॊग सम्फन्धधत 

ऩकेट भुल्माॊकन भाऩदण्ड 

क्र.स. सूचाॊक आधाय अधधकतभ अॊक 
१ प्रस्ताषवक कभाण्ड ऺेरपर सॊख्मा १० 

२ सम्बाषवक राबान्धवत वगाको सॊख्मा १० 

३ बंगुरको संख्र्ा  षवस्तायको सम्बावना १० 

४ प्रस्ताषवक वस्तुको प्राषवधधक एॊव बौगोलरक उऩमुक्ता १० 

५ प्रस्ताषवक वस्तुको स्थाननम आवश्मता तथा प्रादेलशक भहत्व १० 

६ कृषष उत्ऩादन साभाग्री आऩूनत ा तथा उत्ऩादन ऩूवााधायको सहजता १० 

७ प्रस्ताषवक वस्तुको साभुहहक वा क्राष्टयको सम्बावना १० 

८ उत्ऩादनको फजायीकयणको सम्बावना तथा सुषवधा १० 

९ योजगायी लसजाना (सॊख्मा) १० 

१० ऩरयमोजनाको उदेश्म प्रान्प्तभा सहमोग १० 

नोट; प्राषवधधक सलभनतरे आवश्मकता अनुसाय भुल्माकन भाऩदण्डराई बफन्स्रनतकयण गयी 
सोहह अनुसाय भुल्माकन गनेछ l 

 
 
 



अनुसूची -१० 

(ऩरयच्छेद ४ को ४.१.९.१.(ख), ४.२.९.१.(ख)४.३.११.(ख) 
४.३.११.(ख)४.४.११.(ख) सॊग सम्फन्धधत) 
अनुदानका राधग आवेदन पायभ (नभुना) 

 

श्री प्रभखु ज्र्ु  

राप्ती नगरपागलका, िण्डारा, गितवन l 
 

षवषम: ...................................................................... | 
 

प्रस्तुत षवषमभा मस याप्ती नगयऩालरकाफाट लभनत .................... भा प्रकालशत सावाजननक 
सूचना फभोन्जभ आवश्मक कागजात सहहत हाम्रो सभूह/सहकायी/सॊस्था/सलभनत/कृषष पभाका 
सदस्महरुरे फॊगुय ऩकेट कामाक्रभ अधतगात ....................(कक्रमाकराऩहरुको नाभ) सॊचारन 
गना ईच्छुक बएकोरे सहबागी गयाई हदनुहुन मो ननवेदन ऩेश गयेको छु/ छौ l 

 
 

ननवेदक 

.......... 
क्र.स. कृषकको नाभ ठेगाना ऩनत/ऩत्नीको नाभ सम्ऩका  न. दस्तखत 

      

      

ननवेदन साथ सॊरग्न कागजातहरु 

(६)सम्फन्ब्धत ननकामभा कृषष सभूह/सहकायी/सॊस्था/सलभनत/कृषष पभा दताा तथा नषवकयण 
बएको प्रभनाऩरको प्रनतलरषऩ l 

(७)  कामाक्रभ सॊचारन हुने स्थान (जग्गा/जलभन) को षववयण वा बाडाको जग्गा बएभा 
कन्म्तभा ५  वषाको सम्झौतानाभा l 

(८)ननवेदकको नागरयता वा ऩरयचम खलु्ने प्रभाणऩरको प्रनतलरषऩ l 

(९)कामा सलभनतको ननणामको प्रनतलरषऩ l  

 



ननवेदनसाथ सॊरग्न गनुाऩने तथमाॊक पायाभको ढाॊचा 

भाग १ कृषि समूह/सहाकारी/संस्था/सममति र कृषि फममको षििरण 

१. कृषष सभूह/सहाकायी/सॊस्था/सलभनत य कृषष पभाको नाभ: 
२. कृषष सभूह/सहाकायी/सॊस्था/सलभनत य कृषष पभा गठन बएको लभनत: 
३. कृषष सभूह/सहाकायी/सॊस्था/सलभनत य कृषष पभाको ठेगाना: 
४. तऩाईको सभूह/सॊस्था कुनै सयकायी सॊस्थाभा आवद् छ बने सो सॊस्थाको  

५. नाभ ......... 
६. दताा न. .............................................. 
७. कृषष सभूह/सहाकायी/सॊस्था/सलभनत य कृषष पभा कसयी गठन बएको हो ? कसको सहमोगभा 

कृषष सभूह/सहाकायी/सॊस्था/सलभनत य कृषष पभाको गठन बमो ?............. 
८. कृषष सभूह/सहाकायी/सॊस्था/सलभनत य कृषष पभा गठन खास उदेश्म के हो?.............. 
९. भालसक फचत छ वा छैन? महद छ बने कनत ...................................... 
१०. कृषष सभूह/सहाकायी/सॊस्था/सलभनत य कृषष पभा कमााधवमनको प्रभाण 

 

(क)ननणाम (  ) नगदी खाता (  )              (ग) फैंक खाताको षववयण (  )              
(घ)दताा प्रभाणऩर (  ) 
( ) अचर सम्ऩनतको स्वालभत्वको प्रभाण ऩर 

(च) अधम बए खरुाउनुहोस ........................ 
(9) कृषष सभूह/सहाकायी/सॊस्था/सलभनत य कृषष पभा सदस्मताको षववयण 

क्र.स. सदस्मको नाभ लरङ्ग ऩनत/ऩत्नीको नाभ फॊगुय सॊख्मा कैकपमत 

      

भाग २ प्रस्िाषिक क्रियाकऱाप 

 

१.कामाक्रभको लशषाक: 
२.कामाक्रभको ऩूणा षववयण: 
३. कामाक्रभको भहत्व: 
४. कामाक्रभफाट हुने पाइदा 
५. कामाक्रभफाट स्थानीम अवसयहरुको कसरय प्रमोग हुधछ ? 

६. कृषष सभूह/सहाकायी/सॊस्था/सलभनत य कृषष पभाफाट मस्ता कक्रमाकराऩहरु ऩहहल्मै बएको छ 
वा छैन ? 

(क) छ  (  )     (ख) छैन  (  ) 
७.प्रस्ताषवक कामाक्रभफाट सफै अथाव फाहुल्मता बएका सभूह/सहाकायी/सॊस्था/सलभनत सदस्म 
कसरय राबान्धवत हुधछ ? 

८.वातावयणीम दृन्ष्टकोणफाट उऩमुक्ता बए/नबएको ? 

 



भाग ३ आर्थमक पऺ 

१.प्रस्ताषवक कामाक्रभको अनुभनतन कुर रागत रु. 
२. सभूह/सहाकायी/सॊस्था/सलभनत /पभाको आफ्नो मोगदान रु. 
३. याप्ती नगयऩालरकाफाट भाग गयेको अनुदान यकभ रु. 
४. प्रस्ताषवक कामाक्रभको अनुभनतन रागत षववयण 

५.प्रस्ताषवक कक्रमाकराऩ कामाधवमन मोजना 
-आवश्मक सय साभान कुन,कॊ हा य कसयी छनौट गने ? 

-कस्तो प्रकायको सय साभान को भापा त प्राप्त गने ? 

-ऩरयमोजनाफाट उत्ऩादन हुने वस्तुको फजायीकयण कसयी हुने ? 

-श्रभ तथा श्रभ रागत व्मवस्थाऩन कसयी गने ? 

-अधम षववयण 

अनुसूची -११ 

 

(ऩरयच्छेद ४ को ४.१.९.१.(ग ), ४.२.९.१.(ग )४.३.११.(ङ)  य ४.४.११. (ङ) सॊग सम्फन्धधत) 
ऩकेट षवकास कामाक्रभका राबग्राही छनौट भूल्माॊकन भाऩदण्ड (नभूना) 
क्र.स. सूचॊका आधाय अधधकतभ 

सम्बाव्म अॊक 

अ. प्रभुख भाऩदण्ड (६५)  

१ कामाक्रभ कभाण्ड ऺेरका राबान्धवत वगा  
(सभूह/सहाकायी/सॊस्था/सलभनत/ पभा आहद) 

१० 

२ प्रस्ताषवक कामारे सभेट्ने ऺेरपर सॊख्मा १० 

३ साभान्जक एॊव रैंधगक सहबाधगता (भहहरा,ऩुरुष,दलरद आहद) १० 

४ प्रस्ताषवक कामारे उत्ऩादन फहृद,प्रशोधन य फजायीकयणभा ऩुग्ने सहमोग १५ 

५ प्रस्ताषवक कामारे लसजाना गने योजगायीको अवसय १० 

६ प्रस्ताषवक फारी,वस्तुको बौगोलरक एॊव प्राषवधधक उऩमुक्तता १० 

आ. सहामक भाऩदण्ड १० 

१ प्रस्तावको आवश्मक कागजातको प्रकक्रमा ऩूय बएको ५ 

२ सभान प्रकृनतको अनुदान सहमोगको ऩहुॉच नबएका 
सभूह/सहाकायी/सॊस्था/सलभनत पभाहरू आहद 

५ 

 

३ सहबागी रक्षऺत वगाको नगत वा वस्तुगत मोगदान ऩरयभान य 
प्रनतवद्ता 

५ 

४ प्रस्ताषवक फाहेक ऩरयमोजनाफाट राबान्धवत हुन सक्ने अधम (सहामक) 
राबान्धवत वगाहरु 

५ 

५ प्रस्ताषवक कामाको लसजानात्भकता एवभ नषवनता  

६ आवेदकको सॊस्थागत ऺभता तथा कामा अनुबव ५ 

७ प्रस्ताषवक कामा कृषकको भाग एॊव आवश्मता यहे/नयहेको ५ 



नोट ; कामाक्रभको प्रकृनत अनुरुऩ प्राषवधधक सलभनतको भूल्माॊकनको भाऩदण्ड आवश्मकता 
अनुसाय ऩरयभाजान य षवन्स्रनतकयण एॊव सहामक भाऩदण्ड फनाउन सोहह अनुसाय भूल्माॊकन 
गना सक्नेछ | 
 

चकेलरस्ट 

क्र.स. चकेलरस्ट भाऩदण्ड गयेको 
छ छैन सूचना छैन 

१ उदेश्म तथा अऩेक्षऺत प्रनतपर (ऩरयभाण य प्रनतपर) 
उल्रेख बएको छ? 

   

२ तोककएको बौगोलरक ऺेरका राधग उऩमुक्त छ?    

३ आधथाक रुऩभा सवर छ? रागत बधदा राब फढी छ 
छैन? 

   

४ सभूह सॊस्थारे व्मवस्थाऩन गना सक्ने प्रकृनतको छ 
छैन ? दऺ जनशन्क्तको ऩमााप्त भाराभा सॊरग्नता छ 
छैन? 

   

५ प्रस्ताषवत कक्रमाकराऩहरु अऩेक्षऺत प्रनतपर प्राप्त गना 
ऩमाात छन?् 

   

६ प्रस्ताषवत कक्रमाकराऩहरु उल्रेखखत फजेट लसभा लबर 
प्राप्त गना सककने प्रकृनतका छन ्? 

   

७ प्रताषवत कक्रमाकराऩहरु तोककएको सभमसीभा लबर 
सम्ऩधन गना सककधछ? 

   

८ कक्रमाकराऩ सॊचारन कामामोजनारे सॊरग्न सफैभा 
फाढीएको बूलभका प्रष्ट ऩायेको छ? 

   

९ अधम स्रोतफाट ऩनन फजेट षवननमोजन बई दोहोयोऩना 
नबएको फाये प्रष्ट ऩायेको छ? 

   

१० कक्रमाकराऩ सॊचारनभा आधायबूत स्रोत प्राप्त गना 
सक्ने ऩमााप्त सॊबावन यहेको  छ? 

   

११ के प्रस्ताषवत कामाक्रभरे कुनै ऩनन सावाजननक स्थर 
जस्तै धालभाक स्थर, सावाजननक घय,खानेऩानीको 
भुहान,चौताया आहद राई प्रनतस्थाऩन गने अवस्था 
छ? 

   

१२ कुनै ऩनन अधम गरयफ, दलरत य लसभाधतकृत 
सभुदामको जीषऩकोऩाजानभा कुनै ककलसभको 
नकायात्भक असय ऩने सम्बावन छ? 

   

१३ के प्रस्ताषवत कामाक्रभरे भहहराहरुको कमाफोझा थऩ 
गने सम्बावाग यहेको छ? 

   

१४ कामााधवमनका कायणरे सभुदाम सभुदामफीच षववाद    



आउने सॊबावन यहेको छ? 
१५ अरुरे आजान गयेको सम्ऩनत, उसको स्वईच्छारे 

फाहेक,ऺनत गने कायण हुनेसॊबावना यहेको छ? 
   

१६ ऩहहचान बएका साभान्जक वातावयणभा नकायात्भक 
असय धमूनीकयण गना साभान्जक व्मवस्थाऩन मोजना 
फनाएको छ? 

   

१७ अधम कैकपमत मदी केहह बएभा; 

 



स्थरगत ननयीऺण ऩश्चातको ननणाम: 
ननणाम धचधह (  ) 
अहहरे कै अवस्थाभा कामााधवमन गना उऩमुक्त छ  

वातावयणीम प्राभाखणकायण भाऩदण्डभा सपर बए अहहरे कै अवस्थाभा 
कामााधवमन गना उऩमुक्त छ l 

 

कामााधवमन गना उऩमुक्त छैन l  

कामााधवमन गना उऩमुक्त छैन बने के कायणरे छैन ? कायण हदनुहोस l 

......................................................................... 
कामाक्रभको तुरनात्भक धचरयेखा (नभूना) 

ननवेदन सूचना न. 
क्र.स. प्रस्ताव 

ऩेश गन े

प्राप्ताॊक जम्भा 
प्राप्ताॊक 
(१००) 

कैकपमत 

  प्रभुख 
भाऩदण्ड 

सहामकभाऩदण्ड   

      

      

नोट, कोष्टको अॊकरे अधधकतभ जनाउछ 

 

प्राषवधधक सलभनतका सदस्महरुको नाभ य दस्तखत: 
क्र.स. नाभ दस्तखत 

१   

२   

३   

आभन्धरत सदस्म: प्रभुख वा प्रनतननधध, बेटेरयनयी हन्स्ऩटर तथा ऩशुसेवा बफऻ केधर   

     प्रभुख  वा प्रनतननधध, कृषष ऻान केधर  

     प्रभुख वा प्रनतननधध, ऩरयमोजना कामााधवन इकाई 

प्रमाऺ क:  

लभनत: 
 
 
 
 
 
 

 


