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कोभिड १९ बाट रोजगार गुमाएका युवाका लाभग कृषि व्यबसाय प्रवर्धन सम्वन्र्ी कायधषवभर्, २०७७
प्रस्तावना:
ूँ ी, सीप, प्रषवभर् र अनुिवलाइ स्वदे िमा उत्पादनमलक
नेपालको सं षवर्ानमा वैदेशिक रोजगारीबाट आजधन िएको पज
क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गने राज्यको नीभत रहे को छ । तथाषप हालै षवश्वव्यापी रूपमा फैभलएको कोभिड १९
माहामारीका कारण दे ि भनरन्तर आूँशिक तथा पणध

वन्दाबशन्दको अवस्थामा छ । जसका कारणा लाखौ यवाहरू

ूँ ी, ज्ञान, सीप, प्रषवभर् र
षवदे िमा रोजगारी गुमाइ स्वदे ि फकीएका छन् ।षयनै यवाहरूले षवदे िमा आजधन गरे को पज
अनुिवलाइ स्वदे िमा उत्पादनमलक क्षेत्रमा लगाइ स्वरोजगार सृजना गनध सक्ने प्रच ुर सम्िावना रहे को छ
।यसलाई मध्यनजर गदै यस स्थानीय तहले आभथधक बिध २०७७/७८ को वजेट तथा कायधक्रमले युवाहरुलाई कृषि
क्षेत्रमा रोजगारी भसजधना गने कायधक्रमलाई प्राथभमकताका साथ समाबेि गरे को छ । सो कायधक्रमलाइध प्रिाबकारी
रूपमा सं चालन तथा व्यवस्थापन गनध वान्छनीय िएकोले "कोभिड १९ बाट रोजगार गुमाएका युवाका लाभग कृषि
व्यबसाय प्रवर्धन सम्वन्र्ी कायधषवभर्,” कायधन्वयनमा ल्याइधएको छ।

पररच्छे द १

प्रारशम्िक

१. सं शक्षप्त नाम र प्रारम्िः (१) यो कायधषवभर्को नाम " कोभिड १९ बाट रोजगार गुमाएका युवाकालाभग कृषि
व्यवसाय प्रवर्धन सम्वन्र्ी, कायधषवभर्, २०७७” रहे कोछ ।
(२) यो कायधभबर्ी नगर कायधपाभलकाबाट शस्वकृत िएको भमभत दे खी लाग हुनेछ |
२. पररिािाः षविय वा प्रसं गले अको अथध नलागेमा यो कायधषवभर्माः
१. “अनुगमन सभमभत” िन्नाले स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ बमोशजमको स्थानीय अनुगमन
सं यन्त्रलाइध सम्झनु पदधछ

२. “ऐन” िन्नाले स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ लाई बुझाउूँ छ ।
३. “कायधषवभर्” िन्नाले नगरपाभलकाको “कोभिड १९ बाट रोजगार गुमाएका युवाका लाभग कृषि व्यबसाय
प्रवर्धन कायधषवभर्, २०७७” लाई सम्झनु पदधछ ।

४. “प्रमुख” िन्नाले नगरपाभलकाको प्रमुख सम्झनु पछध ।
५. “उप–प्रमुख” िन्नाले नगरपाभलकाको उप–प्रमुख सम्झनु पछध ।
६. “वडा” िन्नाले नगरपाभलकाको वडाहरुलाई सम्झनु पछध ।
७. “वेरोजगार युवा” िन्नाले कोभिड–१९ बाट प्रिाषवत िई स्वदे ि तथा षवदे िमा रोजगारी गुमाइध यस
स्थानीय तहमा फकेका (१८ दे खी ४० विधका) युवाहरुलाई सम्झनु पदधछ ।

८. “कृषि फमध” िन्नाले यस स्थानीय तहमा दताध िै भनयामानुसार कृषि सम्वन्र्ी व्यवसाय सं चालन गनध
कोभिड–१९ बाट रोजगार गुमाएका युवा व्यवसायी उद्यमीको फमधलाई सम्झनु पदधछ ।

९. “कृषि व्यवसाय” िन्नाले रोजगारी भसजधना गरी आयआजधन वृशि गनध सहयोग पुयाधउने व्यवसाषयक कृषि
उत्पादन, उत्पादनोपरान्त गरीने प्रिोर्न तथा बजारीकरण आददलाई सम्झनु पदधछ ।

१०. “कृषि षवकास सभमभत” िन्नाले नगरपाभलकाको समग्र कृषि नीभत, रणनीभत तथा योजना तयार गनध र
व्यवस्थापन गनध गठन िएको कृषि षवकास सभमभतलाई सम्झनु पछध ।
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११.

“स्थानीय

तह”

िन्नाले

नगरपाभलका

र

गाउूँ पाभलकालाई

महानगरपाभलका, उपमहानगरपाभलका र नगरपाभलका सम्झनु पदधछ ।

बुझाउछ।

नगरपाभलका

िन्नाले

३. यस कायधषवभर्का उद्देश्यहरुः
(१) वेरोजगार युवालाइध (स्वदे ि तथा षवदे िमा रोजगारी गुमाएका) स्थानीय श्रोत र सार्नको समुशचत प्रयेग
गदै कृषिमा अर्ाररत उिम सं चालन गनध उत्प्रेररत गनुध ।

(२) स्थानीय स्तरमा वेरोजगार युवालाइध कृषि क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर भसजधना गनध ताभलम, ज्ञान, सीप,
बीउपजी तथा प्रषवभर्, उपलब्र् गराउनु।

(३) कृषि फमध, व्यवसाय र उद्धध्यम, सञ्चालन गनध युवा कृिकलाइ आबश्यक प्राभबभर्क सहयोग उपलब्र्
गराउनु ।

(४) कृषि व्यवसायबाट उत्पाददत कृषि उपजको स्थानीय, राशटटय तथा अन्तराटरीय बजार पहुूँच भबस्तारमा
सहयोग पुर्रयाधउनु ।

(५) कृषि उिमको माध्यम बाट स्थानीय युवाको शजषवकोपाजधनमा सुर्ारल्याइध आयस्तर वृशि बढोत्तरी ल्याउनु|
पररच्छे द २
कायधक्रमको लािग्राह्री, सहजीकरण सम्बशन्र्व्यवस्था तथा कायधक्रम सञ्चालन प्रषक्रयाः
४. कायधक्रमको लािग्राह्रीः स्वदे िमा रोजगारीका अवसरबाट बशन्चत वा षवदे िमा रोजगारी गुमाएर फषकधएका यस
स्थानीय तह अन्तरगतका सबै वडाका युवाहरू यस कायधक्रमको लािग्राही हुन सक्ने छ ।त्यस्ता युवाहरू
एकल रुपमा वा समह बनाई कायधक्रममा िाग लीन सक्ने छन् ।
५. सम्पकध इकाइधः स्थानीय तहको कृषि तथा पिुपन्छी षवकास िाखा यस कयधक्रमको सम्पकध इकाई हुने छ ।
६. सम्पकध इकाइधको काम कतधव्य र अभर्कारः
(क) तथ्याङ्क सं कलनः वैदेशिक रोजगार गुमाइ फषकधएका वा स्वदे िमै रोजगारीका अवसरबाट बशन्चत
िएका यवाको लगत सं कलन तथा अभिलेखीकण अनुसचीः १ मा उल्लेख िए बमोशजम गने ।
(ख) आवेदन माग गनेः स्थानीय तहको प्राथभमकताका आर्ारमा कृषि व्यबसाय सं चालन गनध इच्छु क यवा,
समुह तथा सहकारी बाट अनुसचीः २ बमोशजमको भनददधटट ढाूँचामा आबेदन माग गने ।
(ग) आबेदन पश्चात व्यबसायीको प्रारशम्िक छनोटः आबेदन आह्वान गररएका भबिय बस्तु, स्थानीय तहको
प्राथभमकता, िौगोभलक तथा प्राषवभर्क उपयुक्तता, आबेदकको चाहना, दक्षता र लगाभन क्षमताका आर्ारमा
आबेदनको प्रारशम्िक छनैट गने र अशन्तम छनोटका लाभग कायधक्रम सहजीकरण सभमभत मा पेि गने।
(घ) व्यबसाय सं चालकलाइध आबश्यक प्राषवभर्क सेवा प्रदान गने

।

(ङ) व्यबसायको प्राषवभर्क अनुगमन गरर अनुदानको षकस्ता भनकासाको लाभग भसफारीस गने ।
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७. कायधक्रम सहजीकरण सभमभतः (१) स्थानीय तहमा कृषि व्यबसाय सं चालन तथा व्यबस्थापनका लाभग दे हाय
बमोशजमको एक कायधक्रम सहजीकरण सभमभत रहनेछ ।
(क) सं योजक आभथधक भबकास

िाखा वा कृषि षवकास सभमभत, स्थानीय तह

-अध्यक्ष

(ख) स्थानीय तहको भनवाधशचत मषहला सदस्य मध्ये सभमभतले तोकेको एक जना मषहला सदस्य

-सदस्य

(ग) प्रमुख, पिु सेवा िाखा

- सदस्य

(घ) प्रमुख, उद्योगसूँग सम्बशन्र्त िाखा वा उपिाखा

- सदस्य

(ङ) प्रमुख, कृषि भबकास िाखा

-सदस्य सशचव

२) सभमभतको बैठकमा आवश्यकता अनुसार कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सूँग सम्बशन्र्त षवज्ञलाई आमन्त्रण गनध
सषकनेछ ।
(३) कुनै सं घ सं स्थाको आभथधक तथा प्राषवभर्क सहयोगमा कायधक्रम सं चालन हुनेहकमा सो सं स्थाका एकजना
पदाभर्कारी सदस्य रहने छ ।
(४) कायधक्रम सहजीकरण सभमभतको काम, कतधव्य र अभर्कारः यस सभमभतको कतधव्य र अभर्कारदे हाय
बमोशजम हुनेछः
(क) वैदेशिक रोजगार गुमाइ फषकधएका वा स्वदे िमै रोजगारीका अबसरबाट बशन्चत िएका यवाको
लगत सं कलन तथा अभिलेखीकण गनध कृषि तथा पिु भबकास िाखा लाइध मागध भनदे िन गने ।
(ख) कृषि व्यबसाय सं चालनका लाभग स्थानीय तहको प्राथभमकताका आर्ारमा आबेदन माग गनध
कृषितथा पिु भबकास िाखा लाइध भनदे िन गने ।
(ग) व्यवसाय सं चालन स्थानको स्थलगत अबलोकन गरी उपयुक्तताका आर्ारमा व्यबसायीको
अशन्तम छनौट गने।
(ङ)छनौट िएका व्यशक्त, फमध, समुहकालाई सहयोग रकम भनर्ाधरण गरर सो को कायधन्वयन
सहजीकरण, प्रिावकाररता अनुगमन तथा मुल्याङ्ककन गने ।
(च) व्यवसायी बाट प्राप्त गुनासा प्रचभलत कानुन बमोशजम सम्बोर्न गने ।
८. कायधक्रम सं चालन प्रषक्रया:

कायधक्रम सं चालन प्रषक्रया दे हाय बमोशजम हुने छ ।

(क) कायधक्रम सं चालन का लाभग स्थानीय तह ले सात दीन को म्याद तोकी साबधजभनक रुपमा सचना
गनुध पने छ ।
(ख) सहयोग प्राप्त गनध का लाभग व्यशक्त, फमध वा समह ले स्थानीय तहले तोकेको ढाूँचामा भनबेदन पेि
गनुध पने छ ।
(ग) प्राप्त भनबेदन सम्पकध एकाई ले पाूँच दीन भित्र कायधक्रम सहजीकरण सभमतीमा पेि गनुध पने छ ।
(घ) सभमतीले सम्पकध एकाई बाट भनवेदन प्राप्त गरे को सात दीन भित्र व्यवसाय सं चालन स्थानको
स्थलगत अबलोकन गरी उपयुक्तताका आर्ारमा व्यबसायीको अशन्तम छनौट गरी सहयोग रकम सषहत
नामावली पाभलकामा पठाउनु पने छ ।
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पररच्छे द – ३
सहयोग अनुदान रकमको सीमा, वजेट ब्यवस्थापन तथा रकम भनकासा
९. वजेट ब्यबस्थापन: (१) स्थानीय तहले बेरोजगार युवा का लाभग कृषि तथा पिु पन्छी पालन, कृषि
उत्पादन, प्रिोर्न तथा बजारीकरण सम्बशन्र् ब्यबसाय सं चालनका लाभग अनुदान स्वरुप सहयोग
रकमउपलब्र् गने छ ।
(२) कृषि क्षेत्र मा युवा का लागी रोजगारी भसजधना गनध नेपाल सरकार वा अन्य श्रोतबाट प्राप्त हुन
रकम यसै कायधषवभर् अनुसार अनुदान सहयोग उपलब्र् हुने छ।
(३) कुनै वैदेिीक आयोजनाले स्थानीय तह को सहकायधमा बेरोजगार युवाका लाभग कृषि ब्यबसाय
सं चालनमा सहयोग गनध चाहेमा सो आयोजना बाट प्राप्त हुने रकम आयोजनको प्राथभमकताको क्षेत्रमा
व्यवसाय सं चालनका लाभग रकम उपलब्र् गररने छ ।
१०. सहयोग भसमा र रकम भनकासा: (१) कायधक्रम सहजीकरण सभमतीले व्यवसायीक योजना का आर्ार मा
ब्यबसाय सं चालन का लाभग अनुदान सहयोग रकम भनर्ाधरण गने छ।
(२) स्थानीय तह ले व्यवसाय सं चालन का लाभग प्रभत व्यवसाय बढीमा व्यवसायीक योजना को ५०
प्रभतित रकम अनुदान स्वरूप सहयोग गने छ ।तर उक्त ५०% रकम अभर्कतम भसमा व्यशक्तको
हकमा रू पाूँच लाख र समुह/ सहकारी को हकमा रू दस लाख िन्दा बढी हुने छै न ।
(३) छनौट िएका ब्याबसाय सं चालन का लाभग स्थानीय तहले उपलब्र् गराउने सहयोग को ५०%
अनुदान सहयोग ब्याबसाय सं चालन कताध र स्थानीय तह षवच अनुसची-३ बमोशजमको ढाूँचा मा दुई
पक्ष बीच समझदारी पत्र मा हस्ताक्षर िए पश्चात स्थानीय तहले सेवा ग्राही को बैंक खातामा रकम
भनकासा गनेछ ।यसरी रकम भनकासा गदाध सम्झौता हुना साथ प्रथम षकस्ता र प्रथम षकस्ता को काम
समाप्त िय पस्चात दोश्रो षकस्ता भनकासा गने छ ।
(४) उत्पादन तथा बजारीकरण सम्बशन्र् कृषि सामग्री सहयोग गने हकमा सोको गुणस्तर भनर्ाधरण
स्थानीय तहले गने छ र सामग्रीको षवतरण िौचर प्रणाूँभल मफधत गरीने छ ।
(५) स्थानीय तहले सघीय सरकार, प्रदे ि सरकार को सहकायधमा बजेट को व्यवस्था गने छ ।
(६) स्थानीय तहले बैंक तथा षवत्तीय क्षेत्र को सहकायध तथा समन्वयमा ब्यबसाय सन्चालन कताध लाई
व्याज सौहुलीयतमा कजाध उपलव्र् गराउन सक्ने छ ।
पररच्छे द –४
समन्वय, अनुगमन तथा मल्याङ्कन र प्रगभत प्रभतवेदन
११. समन्वय, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन सम्बन्र्ी व्यवस्थाः- (१) कायधक्रम कायाधन्वयन गदाध स्थानीय तहले
आवश्यकता अनुसार सं घ, प्रदे ि एवं अन्य सरोकारवाला भनकायसूँग समन्वय र साझेदारीमा कायम
गररनेछ।
(२) सञ्चाभलत षक्रयाकलापहरु तथा नभतजाको प्राभबभर्क अनुगमन कृषि तथा पिु षवकास िाखा को
प्राबीभर्कले

भनयभमत रुपमा गनध छ । सो को अलाबा कायधक्रम को उपलशब्र् को अनुगमन तथा

मल्याङ्कन यसै स्थानीय तहको अनुगमन सं यन्त्रबाट गनुप
ध नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोशजमको सं यन्त्रले स्थाभनय तह तथा अन्य सं घ सं स्था बाट प्रदान गररएका सेवा
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सुषवर्ाको सदुपयोग िए निएको अनुगमन गने र सदुपयोग निएको पाइएमा प्रचभलत कानन बमोशजम
कायधवाही गनध पाभलका लाई भसफाररस गने छ ।
(४) प्रगभत तथा उपलब्र्ीस्तरको आवभर्क अनुगमन तथा मल्याङ्कन आवश्यकता अनुसार अनुदान
उपलब्र् गने सहयोगी सं घ सस्थाले पभन गनेछ ।
(५) कायधक्रमको चौमाभसक, अर्धवाषिधक तथा वाषिधक प्रगभत प्रभतवदे न सभमभतले तयार गरर पाभलका तथा
सहयोगी भनकायलाइध पठाउनु पनेछ ।
पररच्छे द ५
षवषवर्

१२. प्रचभलत कानुन बमोशजमः यस कायधषवभर्मा उल्लेख िएको षवियको हकमा यसै कायधषवभर् बमोशजम र
अन्य कुराहरुको हकमा प्रचभलत कानुन बमोशजम हुनेछ ।
१६. गुनासो सम्बन्र्ी व्यवस्थाः यस कायधषवभर् बमोशजम सेवा सुषवर्ा नपाएको सम्बन्र्मा सम्बशन्र्त
सेवाग्राहीले कायधक्रम सहजीकरण सभमभत समक्ष भलशखत वा मौशखक गुनासो गनध सक्नेछ ।
१७. कारवाही: अनुदान सहयोग रकम को षहनाभमना िए को प्रमाशणत िए मा प्राचभलत कानन बमोशजम
कारबाहीका लाभग दफा ४ को उपदफा १ बमोशजम को समीभत ले सम्बशन्र्त भनकायमा भसफाररस गने छ ।
१८. थपघट गनध सक्ने:- (१) यो कायधषवभर् नगरपाभलकाले आवश्यकता अनुसार सं सोर्न तथा खारे ज गनध
सक्नेछ ।
(२) यस कायधषवभर्को कायाधन्वयन का सम्बन्र्मा प्रबीभर्क वा प्रषक्रयागत भबिय मा कुनै वार्ा अड्काउ
उत्पन्न िएमा स्थानीय कयधपाभलका तहले आवश्यक भनणधय गरी बार्ा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।
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अनुसशच–१ (दफा ६ (क) सूँग सम्वन्र्ीत)
कोभिड १९ का कारण भबदे ि तथा स्वदे ि मा रोजगारी गुमेका युवाहरू को कृषि व्यबसाय सं चालन गने चाहना,
दक्षता तथा लगानी क्षेमता को नक्िाकन फारामको नमना
क) ब्यशक्तगत षववरण
पाभलकाको नामः.............
१.

बैदेशिक रोजगारी बाट स्वदे ि फषकधएका युवाको नाम:

३.

भलङ्ग: मषहला/ पुरुिः........

२.
४.
६.

नागरीकता नम्वर........
उमे (बिध): ............

५ .सम्पकध नं...............

हालको ठे गानाः ........................................................

ख) पाररवाररक भबबरण

६. पररवार सदस्य सं ख्या : ............. ७. मषहला ....... पुरुि:.......

ग) जग्गा जभमन तथा पररवारमा खाद्य पयाधप्तता को अवस्था

८. आफ्नो जग्गा जभमन कभत छ (रोपनी/Katha)? ............. भसं चाइ सुभबदा िएको
निए को ........

...... भसं चाइ सुभबदा

९. आफ्नो उत्पादनले कभत समय खान पुग्छ ?..........................

घ) बैदेशिक रोजगारीमा रहदाको षववरण

१०. बैदेशिक रोजगारी का लाभग कुन दे ि जानु िएको थीयो ?........
११. कभत विध षवदे ि बसेर फकधनु ियो ?.........

१२. षवदे िमा बस्दा कुन क्षेत्रमा काम गनुध ियो? कृषि / गैर कृषि ...... यदद कृषि हो िने कुन
उपक्षेत्रमा.......

१३. फेरी षवदे ि जाने सोच मा हुन ु हुन्छ ? .....................................

ङ) व्यबसाय सम्बशन्र् चाहना

१४. तपाई नेपालमा बसेरके व्यबसाय गनध चाहनु हुन्छ ? कृषि वा गैर कृषि ........................

१५. कृषि क्षेत्र मा कुन व्यबसाय गनध चाहनु हुन्छ? ........................
१६. व्यवसाय िुरु गरर सक्नु ियको छ? .......................

१७. सो व्यबसाय सं चालन का लाभग कुनै अनुिब, ताभलम प्राप्त गनुध िएको छ ?................

१८. यो व्यबसाय सं चालन का लाभग आफुले कभत लगानी गने योजोना गनुध िएको छ ( रू हजार मा
....................................

)?

(च) सरकारी तथा अन्य नीकयहरू बाट सहयोगको अपेक्षा

१९. स्थानीय सरकार तथा अन्य सं घ सं स्था सं ग कस्तो सहयोग को अपेक्षा राख्नु िएको छ ?
२०. हाल सं घ, प्रदे ि, स्थानीय सरकार तथा अन्य सं घ सं स्था बाट सहयोग पाउनु िए को छ
?

...............छ िने कती रकम पाउनु ियको छ ............

२१. तपाई को षवचार मा आप्रबासन बाट फकीएकाहरू लाई स्थानीय सरकार तथा अन्य भनकायहरूले
कस्तो कायधक्रम सं चालन गनुध पलाध ?..............

(छ) रोजगारीको अवसर

२२. ब्यबसाय सं चालन गररसकेको िए हाल यस पेसामा पणधकालीन रूपमा कभत जना कामदार
सम्लघ्न हुन ु हुन्छ ?..........................................
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२३. तपाई को श्रीमान/श्रीमभत के गनुध हुन्छ ? ......................................
अनुसशच–२ (दफा ६ को उपदफा १ सूँग सम्वन्र्ीत)
व्यवसायी फमध दताधको नमना
श्री प्रमुख प्रिासषकय अभर्कृतज्य,

गाूँउ/नगर कायधपाभलकाको कायाधलय
.......................... ।

षविय : व्यवसायी फमध दताधको लाभग भसफाररस ददनु हुन ।
महोदाय,

मै /हामीले घरे ल ु तथा साना उद्योग कायाधलय,.......... मा .................युवा व्यवसायी फमध दताध गनध यसैसाथ
सं लग्न षववरण बमोशजमको व्यवसायी फमध स्थापना गनध भसफाररसको लाभग यो भनवेदन गरे को छु /गरे का छौं । पेि
ूँ ा, बुझाउूँ ला ।
गररएको षववरण ठीक छ । यदद झुठ्ठा ठहरे मा प्रचभलत कानन बमोशजम सहुल
भनवदे कको

दस्तखत ........................................
औ ंठाको छाप :नाम :-

दताध गनध चाहे को फमधको नाम :ठे गाना :भमभत :-

१. व्यवसायको नाम :२. उद्देश्य :-

३. व्यवसाय सं चालन हुने स्थान :क) प्रदे ि :-

ख) शजल्ला :-

ग) नगर/गाउूँ पाभलका :घ) वडा नं. :-

४. फमधको स्तर :-

( शचन्ह लगाउने )

(क) भनजी युवा व्यवसायी फमध ( ) (ख) सहकारी युवा व्यवसायी फमध ( )
५. व्यवसायको वगध :- ( शचन्ह लगाउने )

क) मौसमी तथा वेमौसमी तरकारी उत्पादन तथा षवक्री ( )
ख) एग्रोिेट सं चालन ( )

ग) मासु पसल सं चालन ( )

घ) कुखुरा फमध स्थापना ( )
ङ) वाख्रा फमध स्थापना ( )

च) च्याउ उत्पादन तथा षवक्री ( )

छ) फलफल सं कलन, प्रिोर्न तथा वजाररकरण ( )

ज) जभडबुटी प्रिोर्न उद्योग स्थापना र वजाररकरण ( )
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झ) कृषि र पिु प्रिोर्न उद्योग स्थापना र वजाररकरण ( )
ञ) मासु वर्साला स्थापना ( )

ट) बीउ उत्पादन तथा प्रिोर्न ( )

ठ) कृषि जन्य कच्चा पदाथधको सं कलन, प्रिोर्न तथा वजाररकरण ( )
ढ) होमस्टे सं चालन तथा रै थाने बालीको प्रवद्र्र्न ( )
ूँ ी लगानी:
६. पज

ूँ ी मल्य कैषफयत
(क) शस्थर पज
क्र सं .

षववरण

रोपनी/सं ख्या

१.

जग्गा

२.

िवन

३

औजार

४

मेभसन

५

फभनधचर, षफक्स्चर

६

अन्य

िए

गने................

प्रभत इकाइ मल्य

जम्मा मल्य

उल्लेख

जम्मा
षवद्युत िशक्त (षक. वाट) र श्रोतः

ूँ ी:(ख) चालु पज
ूँ ी:(ग) कल पज

६.२. फमधबाट हुने उत्पादन/सेवाको षववरण
क्र. सं . वस्तु उत्पादन/सेवा
१.

इकाइ

वाषिधक क्षमता

मल्य

२.
३.

४.

७. जनिशक्त (भलङ्ग र सं ख्या) :–
प्राषवभर्क :–

अप्राषवभर्क :–

८. भनवेदकको परा नामथर भलङ्ग
१)

अन्य :–
बाबुको नाम

जम्मा सं ख्या :–
बाजेको नामथर

२)

३)

४)

९. भनवेदकको पत्राचारको ठे गाना :–
प्रदे ि :–

शजल्ला :–

न. पा./गा. पा. :–
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वडा नं. :–

वशस्त/गाउूँ /टोल :–

साषवकको गा. षव. स. :–
वडा नं. :–

सम्पकध मोवाईल नं. :–
इमेलः–

१०. सम्पकध व्यशक्तको नाम ठे गाना र मोवाइल नं. :११. व्यवसाय गने स्थानको अवशस्थभतको नक्सा ?
१२ ितधहरु पालना बारे ः-

१. साूँर् सभर्यार र छर भछमेकलाई वार्ा नपु-याइ व्यवसाय सञ्चालन गनेछु ।
२. व्यवसाय सञ्चालन गदाध वातावरण प्रदुिण हुन ददने छै न ।

३. कायाधलयले माग गरे को षववरण र तथ्याङ्कहरु मागेको वखत उपलब्र् गराउने छु ।
४. फमध दताध गदाध षकटान गरीए कै स्थानमा व्यवसाय सञ्चालन गनेछु ।
५. फमध दताध गदाध षकटान गरीएको उद्देश्य षवपरीत काम गने छै न ।

६. अन्य भनकायबाट समेत अनुमभत भलनु पने िए अनुमभत भलई कायध सञ्चालन गनेछु ।
७. व्यवसाय सञ्चालन गदाध बालमजदर प्रयोग गने छै न ।

८. यसै नामबाट यस अशघ अको फमध दताध िै सकेको दे शखएमा यस फमधको नाम पररवतधन गररने छ ।
१३ अन्य प्रमाणहरु

१) कुनै महलमा षववरण नअटाएमा छु ट्टै कागजमा लेशख सं लग्न गनुध होला ।
२) यो भनवेदन साथ भनम्न कागजातहरु सं लग्न गनुध पनेछ ।

क) सम्बशन्र्त व्यशक्तको नागरीकता प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रभतभलषप ।
ख) अनुमभत भलनु पने फमधको हकमा अनुमभत पत्र ।
ग) सहकारी फमधको हकमा साझेदारी कबुभलयतनामा
घ) वडा कायाधलयको भसफाररस पत्र

ङ ) फमध आफ्नै घर/जग्गामा स्थापना हुने िए जग्गार्नी पजाध, िाडामा िए ररतपवधकको िाडा सम्झौता पत्र
च) फमध सं चालन हुने जग्गाको चार षकल्लाको सभर्यारको मुजल्ु का
छ) दरी प्रमाशणत/अन्य भनकायको भसफाररि एवं

प्रभतषक्रया/सजधभमन मुच ुल्का/जग्गार्नी प्रमाणपजाध/

मन्जुरीनामा/जग्गाको नक्सा आदद आवश्यक पने फमधको हकमा त्यस्तो
प्रभतषक्रया प्राप्त िएको पत्र ।

प्रमाशणत वा भसफाररि एवं

ज) साझेदारहरुले आपसमा गरे को साझेदारी कबुभलयतनामा
झ) राहदानी साइजको फोटो २/२ प्रभत ।

ञ) भनवेदन दस्तुर वापत रु.१००।– बुझाएको रभसद/षटकट ।
ट) फमधको उद्देश्य र प्रकृती हे री अन्य थप कागजातहरु

श्रोत – नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय घरे ल ु तथा साना उद्योग षविाग कायधषवभर् ददग्दिधन २०७२,
अनुसची ६ अनुसार तयारी
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ूँ सम्वन्र्ीत)
अनुसशच–३ (दफा ६, ख सग
व्यवसायी फमधले पेि गने आिय तथा प्रस्तावना पत्र/ आवेदन फारामको नमना
भमतीः
===========================================
श्री कायाधलय प्रमुख ज्य

नगर कायधपाभलकाको कायाधलय
कृषि तथा पिु िाखा
............... ।

षवियः आिय पत्र तथा व्यवसाय सं चालन प्रस्तावना/ आवेदन पेि गरे को वारे ।

म/हामी, हाम्रो फमधको तफधबाट यो स्वीकार गदधछौं षक मेरो/हाम्रो ज्ञान बुशिले जानेसम्म त्यस नगर कृषि िाखाबाट
प्रकािन िएको सुचनाको आर्ारमा मैले/हामीले मेरो/हाम्रो ........................व्यवसाय सं चालनको लाभग सह

लगानी तथा सहकायध गने उिेश्यले यो फारममा उल्लेख गररएका षववरण/तथ्यहरु सत्य छन् । यसै साथ सम्लग्न
षववरण तथा तथ्यहरु मैले/हामीले जानी जानी फरक पानध खोजेको ठहररएमा मेरो/हाम्रो आवेदन आयोजनाले छनोट
प्रषक्रयामा समावेि गने छै न िन्ने कुरा मैले/हामीले राम्ररी बुझेकोछु /बुझक
े ाछौौ ।

साथै म/हामी, हाम्रो सं स्थाको तफधबाट स्वघोिणा गदधछु/गदधछौं षक गाूँउ/ नगर पाभलका, नगर कृषि पिु िाखा र
अन्य आयोजनािारा सन्चाभलत कृषि सम्बन्र्ी पररयोजनाबाट यस्तो कायधक्रम सं चालनको लाभग अनुदान भलएका छै नौं
।

हाम्रो आिय पत्र र प्रस्ताषवत योजना दताध िई छनौट िएको खण्डमा आफु र समुदायको षहतको लाभग तत्पताधका
साथ व्यवसाय सं चालन गरी उिेश्य अनरुपको काम गने छु ,/छौ िनी प्रभतविता जाहे र गदधछु/गदधछौं ।
सं लग्न गनुध पने कागजातहरुः

१. फमध तथा प्यान दताधको प्रमाण–पत्र ।
२. िैशक्षक योग्यताको प्रमाण–पत्र ।

३. सम्बन्र्ीत क्षेत्रमा ताभलम प्राप्त गरे को प्रमाण–पत्र ।

४. सम्बन्र्ीत क्षेत्रमा सेवा प्रदायकको रुपमा काम गनध पाउने अनुमभत पत्र ।
५. सम्बन्र्ीत क्षेत्रमा काम गरे को अनुिवको प्रमाण–पत्र ।
६. सम्वन्र्ीत वडाको भसफाररि पत्र ।

७. कृषि िाखा र फमध षवच िएको सम्झौता–पत्र ।
८. नागरषकता प्रमाण पत्र को प्रभतभलषप ।
फमधको तफधबाट दस्तखत गने

दस्तखतः ........................................
नामः

फमधको नामः
ठे गानाः

फमधको छापठे गानाः
फमधको छापः
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१. प्रस्तावकको सं शक्षप्त व्यशक्तगत तथा फमधको षववरण
व्यवसाय सं चालन कताधको नाम
उमेर
व्यवसाय फमधको नाम
सं चालन गने व्यवसायको नाम
स्थायी ठे गाना
पत्राचारको ठे गाना
सम्पकध मोवाइल नंम्बर)
ईमेल ठे गाना
प्राप्त उच्चतम िैशक्षक योग्यता
सम्बन्र्ीत क्षेत्रको ताभलम षववरण
सम्वन्र्ीत

फमधको

व्यवसायीकको अनुिव

वारे मा

फमध दताध सम्बन्र्ी जानकारी
स्थापना िएको भमती:-

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

फमध दताध िएको भमती:- ..........................................

फमध दताध िएको भनकाय :- ..........................................दताध नम्बर :- ..........................
प्यान नं :- ...................................प्यानमा दताध भमती :- ....................................

२. फमधले सं चालन गने व्यवसायको अवर्ारण (तपाईले गनध चाहे को सम्िाव्यता, अवसर तथा त्यसबाट पाउने
फायदा हुन सक्छन् उल्ले ख गनुह
ध ोस् ।)
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३. प्रस्ताषवत लगानी वारे सामान्य जानकारी
लगानी गने व्यवसायको नाम
लगानीको अवभर्ः

भमभत दे शख ……………………..सम्म ………………..

अनुमाभनत जम्मा बजेटः
आफैं जुटाउने

रु वरावर श्रमदान के के माः ………………………..

ऋण भलने रकम, श्रोौेत

नगद रकम रु………………………

अनुदान

षवशत्तय सं स्थाको नामः…………………………

लगानीको उिेश्यः

लगानीका

मख्य

कायधहरुः

मख्य

खररद/भबक्री गने मुख्य मुख्य
वजार क्षेत्रहरु

खररद कताध/ भबक्री कताध
समावेस

कृषि

समुह,

लािाशन्वत

हुने

हुने

सहकारीहरुको नाम
लशक्षत वगधहरु
वाषिधक

अन्दाजी घरर्ररहरु

४. हालको मल्य श्रं ृखला बाली तथा वस्तुको उत्पादन, खररद तथा भबक्री लक्ष
क. प्रस्ताषवत बाली/वस्तुको उत्पादन षववरण
वाली,
नाम

वस्तुको

वाली, वस्तुको नाम

पषहलो

विध

१, दोश्रो

विध

२,

========================साल ============================साल
-केजी/क्वीन्टल/टन)

-केजी/क्वीन्टल/टन)
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ख. खररद गररने लक्षीत बाली तथा वस्तुको षववरण
वाली, वस्तुको नाम

खररद गररने पररमाण

मल्य

वाली, वस्तुको नाम

ग. भबक्री गररने लक्षीत बाली तथा वस्तुको षववरण
भबक्री

वाली, वस्तुको नाम

गररने

पररमाण(प्रभत इकाई)

मल्य

षवक्रीवाट हुने आम्दानी

नोटः खररद/भबक्री सम्बन्र्मा अन्य कुनै कृिक समुह तथा सहकारीसूँग भलशखत वा मौशखक सम्झौता िएको िए सो
को भलशखत प्रभतभलपी सं लग्न गनुध होस्

५. फमध सं चालनबाट लशक्षत लािग्राही र वातावरणमा पने प्रिावहरु

तपाईको फमधबाट कायधक्रमहरु सं चालन गदाध लशक्षत वगध र वातावरणमा के कस्ता प्रिावहरु पनध सक्छ सं क्षेपमा
उल्लेख गनुह
ध ोस् ।
१.
२.
३.
४.
६. फमधमा लगानीको लाभग चाषहने बजेट तथा षवशत्तय श्रोत
सं चालन गने
षक्रयाकलाप

षवत्तीय श्रोत
अनुमाभनत लाग्ने खचध

नगरपाभलकाको तफधबाट रु.

फमधको तफधबाट रु.
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७. कायधक्रम कायाधन्वयन समय ताभलका
प्रस्ताषवत लगानीको कायाधन्वयन समय ताभलका ददनुहोस ।
क्रं
सं

षक्रयाकलाप

वाषिधक समय ताभलका
बैसाख जेटठ

आिाढ

श्रावण

िाद्र

आशश्वन

काभतधक

मंभसर पुि माघ फाल्गुन चैत्र

१
२
३
४
५
६
७
८
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अनुसशच–३ (दफा १०. ३ सूँग सम्वन्र्ीत)

पुतलीबजार नगरपाभलका र ..............युवा व्यवसायी फमध बीच िएको समझदारी पत्र
(Memorandum of Understanding)

नगर कृषि िाखाले

भनजी युवा व्यवसायी तथा सहकारी युवा व्यवसायी फमधहरुसूँग सं चालन गररने षवभिन्न कृषि

व्यवसायहरुको प्रिावकारी कायाधन्वयन र समन्वयको लाभग बेलका
िाखा िभनने) र

नगरपाभलका कृषि/पिु िाखा (यसपभछ कृषि/पिु

भनजी युवा व्यवसायी फमध तथा सहकारी युवा व्यवसायी फमध (यसपभछ व्यवसायी फमध िभनने) बीच

यो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गररएको छ ।
पृटठिभम

पुतलीबजार नगरपाभलका कृषि िाखा र भनजी

ु
युवा व्यवसायी तथा सहकारी युवा व्यवसायी फमधहरुको सं यक्त

नगरपाभलकाको १४ वटै वडाहरुमा विध २०७७/०७८ को वाषिधक कृषि कायधक्रम १ विधको

लगानीमा पुतलीबजार

लाभग कायाधन्वयनमा रहने छ । यो कायधक्रम िारत लगायत अन्य दे िहरुमा गई रोजगारी गरी रहे का कोभिड १९

बाट प्रिाषवत िई रोजगारी गुमाई नगरपाभलकामा फकेका षवपन्न र भसमान्त समुदायका युवाहरुको लाभग रोजगार

ददलाई कृषि व्यवसायबाट आभथधक उन्नभत गनुध यो कायधक्रमको लक्ष्य रहे को छ । जुन लक्ष्य पररपुतीको लागी यस
कायधक्रमले छाभनएका उच्च मल्यका कृषि वस्तु मल्य िृङखलाहरुको व्यवसाषयक उत्पादन र वजारीकरणको
माध्यमबाट भनजी

युवा फमध तथा सहकारी युवा फमधको आवर्ारणलाई अवलम्वन गरी साना षकसान र षपछभडएको

दभलत, जनजाती अन्य कोभिड

प्रिाषवतहरुको आयमा ददगो वृशि र खाद्य सुरक्षामा सुर्ार ल्याउने उिेश्य भलएको छ

। यो कायधक्रम सफल िएमा नगर कृषि/पिु िाखाले अको विधदेशख पभन वाषिधक रुमा भनयभमत तवरले सं चालन गदै
लाने लक्ष भलएको छ ।

कायधक्रम सफल वनाउनको लाभग नगर कृषि/पिु िाखाले यस नगरपाभलका भित्र काम गने षवभिन्न गैरसरकारी सं स्था,
ु
ग्राभमण षवशत्तय सं स्थाहरु, कृषि क्षेत्र षवकास कायधक्रम र कायधक्रमबाट लािाशन्वत वगधको योगदानमा सं यक्त
लगानीमा
कायधक्रम सं चालन गने छ । बढीिन्दा बढी युवाहरुलाई कृषि व्यवसायबाट रोजगार भसजधना गनध नगरपाभलकाले सं शघय

सरकार र प्रदे ि सरकारसूँग पभन कोिको दायरा वढाउन आवश्यक पहल गने छ । नगर कृषि/पिु िाखाले कृषि
व्यवसाय सं चालक फमधहरुलाई आवश्यक प्राषवभर्क सल्लाह सुझाव, क्षमता षवकास, वजार प्रवद्र्र्नका षवियहरुमा
सहयोग गने छ ।

समझदारीको आवश्यकता र औशचत्य

नेपालको सं षवर्ान २०७२ र स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ मा कृषि तथा पिुपालन, कृषि उत्पादन
व्यवस्थापन, पिुस्वास्थ्य, सहकारी

तथा कृषि प्रसार सेवालाई स्थानीय तहको एकल अभर्कारको रुपमा षवशस्त्रतीकरण

गररएको छ । यस अनुरुप षयनै प्रावर्ान अनुसार युवा कृिकहरुको क्षमता षवकास तथा प्राषवभर्क टे वा सेवा उपलब्र्
गरी स्थानीय स्तरमा नै कोभिड १९ बाट प्रिाषवत िई िारत तथा अन्य दे िबाट फकेका युवाहरुलाई
व्यवसायी फमध,

भनजी

सहकारी युवा व्यवसायी फमधको माध्यमबाट कृषि व्यवसायमा सं लग्न गराई रोजगारी भसजधना

युवा
गरी

आयआयधजनमा वृशि गनध पुतलीबजार नगरपाभलकाको कोभिड प्रिाषवत युवा कृिकहरुको लाभग कृषि नीभत तथा

कायधक्रम २०७७ र युवा व्यवसायी व्यशक्तगत फमध र सहकारी फमध सं चालनको लाभग वेरोजगार युवाहरुलाई कृषि
व्यवसाय प्रवद्र्र्न कायधषवभर् २०७७ समेत तयार गररएको छ । नेपालको सं षवर्ान र स्थानीय सरकार सं चालन ऐन
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२०७४ को क्षेत्राभर्कारको उपयोग गरी पुतलीबजार

नगरपाभलका र नगर कृषि/पिु िाखाले युवा व्यवसायी फमधको

अवर्ारणमा कायधक्रमलाई प्रिावकारी ढं गले कायाधन्वयन गनध, गराउन सं शघय, प्रदे ि सरकार, स्थानीय स्तरमा सं चालन

हुने गैर सरकारी सं स्था, षवशत्तय सं स्थाहरुसूँग अपनत्व, सहिाभगता, समन्वय, सहशजकरण, अनुगमन र सहकायधलाई
सुभनशश्चत गरी कायधक्रम सं चालन गने व्यवस्था गने छ । युवा व्यवसायी फमध सं चालनको लाभग उल्लेशखत व्यवसायहरु
कायाधन्वयनमा ल्याउने छ ।

१. भनजी व्यवसायी फमधः

१.१ मौसमी तथा वेमौसमी तरकारी उत्पादन तथा षवक्री,
१.२ नसधरी स्थापना (षवरुवा उत्पादन),
१.३ एग्रोिेट सं चालन,

१.४ मासु पसल सं चालन,
१.५ कुखुरा फमध स्थापना
१.६ वाख्रा फमध स्थापना,

१.७ च्याउ उत्पादन तथा षवक्री,

१.८ फलफल सं कलन, प्रिोर्न तथा वजाररकरण ।
१.९ जभडबुटी प्रिोर्न उर्ोग स्थापना र वजाररकरण

१.१० कृषि र पिु प्रिोर्न उर्ोग स्थापना र वजाररकरण
१.११ मासु बर्िाला स्थापना

२. सहकारी युवा व्यवसायी फमधः

२.१ मौसमी तथा वेमौसमी तरकारी खेती,
२.२ वाख्रा पालन

२.३ कुखुरा पालन,

२.४ बीउ उत्पादन तथा प्रिोर्न,

२.५ कृषि जन्य कच्चा पदाथधको सं कलन, प्रिोर्न तथा बजारीकरण,
२.६ होमस्टे सं चालन तथा रै थाने बालीको प्रवर्धन ।

माभथ उल्लेशखत व्यवसायहरुले व्यवसाय सं चालकहरुलाई बढीिन्दा बढी नाफा कसरी भलन सषकन्छ िन्नको लाभग

व्यवसाय सं चालकहरुलाई चाषहने आवश्यक मल, वीउ, औिर्ी, दाना, कृषि औजारहरु कायध क्षेत्रभित्रै सशजलै उपलब्र्
ु े भनजी
होस िन्ने हे तल

व्यवसाय सं चालकहरु मध्येमा नै एग्रो िेट स्थापनाको लाभग प्रमुख प्राथभमकता ददइने छ ।

व्यवसाय सं चालकहरुलाई मल्यश्रृंखला षवकासको अवर्ारणलाई केशन्द्रत गदै आवश्यक ज्ञान, सीप ददई व्यवसायमा
पोख्त वनाउन क्षमता षवकास गररनेछ । यी व्यवसाय सं चालनको लाभग नगर कृषि/पिु िाखा, व्यवसाय सं चालकहरु

बीच सह–लगानीको वातावरण श्रृजना गररने छ । व्यवसाय सं चालनको लाभग साना भसचाई, प्लाशटटक िवन भनमाधण,

साना कृषि औजारहरु व्यवसाय सं चालन प्रस्तावनामा नै राखी व्यवसाय योजना वनाउनु पने हुन्छ िने अन्य ठु ला
व्यवसाय मल्यश्रृंखलासूँग प्रत्यक्ष जोभडने ठला ठला सामुदाषयक तथा सावाधजभनक पवाधर्ारको लागी नगरपाभलकाले

सं रचनामा सहयोग गने छ । यसको लाभग नगरपाभलकाले सं शघय सरकार, प्रदे ि सरकारसूँग आवश्यक पहल गने छ ।
युवा व्यवसायी फमधहरुले यस्तो सं रचना भनमाधणको लाभग १५ प्रभतित सम्म श्रम लगानी गनुध पने हुन्छ । व्यवसाय

सं चालकहरुलाई सह लगानीबाट नपुगेको कोिको व्यवस्थाको लाभग स्थानीय स्तरमा सं चालनमा रहे का षवशत्तय

सं स्थाहरुसूँग ऋणको व्यवस्थापनको लाभग समन्वय गने छ । व्यवसाय सं चालनमा नसमेषटएका युवा व्यवसायी

फमधहरुलाई स्थानीय स्तरमा सं चालन हुने गैरसरकारी सं स्था, षवशत्तय सं स्था र कृषि क्षेत्र षवकास कायधक्रमको पकेट
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क्षेत्रमा रहे का व्यवसाय सं चालक युवा फमधहरुलाई प्रस्तावना पेि गरी कायधक्रममा सं लग्नताको लाभग समन्वय, क्षमता
षवकास गनेछ ।

समझदारीको उद्देश्य

यस समझदारीको मख्य उिेश्य युवा व्यवसायीहरुको उच्च मल्य हुने कृषि व्यवसाय छनौट गरी उत्पादनमा वृशि तथा

ती वस्तुहरुको प्रिोर्न, उशचत वजार व्यवस्थापन गरी आयस्तर वृशि गनध र रजगारी श्रृजना गनध षवभिन्न भनकायहरुसूँग
समन्वय र सहकायध गनुध रहे को छ । नगर कृषि/पिु िाखाले कोभिड १९ बाट प्रिाषवत दुबै वटा व्यशक्तगत तथा
सहकारी व्यवसायी फमधहरुको व्यवसायलाई सफल र प्रिावकारी रुपमा सं चालन गनुध रहे को छ ।
समझदारीका बुंदाहरु

१. कायधक्रमले भनवाधह गने िुभमका

१.१ यस कायधक्रमले बजार माग, प्राषवभर्क सं िावना, नगरको वाषिधक वजेट आददको सम्िावनाका आर्ारमा
कायधक्रमले लशक्षत गरे का युवा व्यवसायीहरुले सं चालन गनध खोशजएका व्यवसायहरु र यसमा प्रत्यक्ष जोभडएका

सामुदाषयक तथा सावाधजभनक पवाधर्ारको षवकास, षवशत्तय सं स्थाहरुको लगानी, गैरसरकारी सं स्थाहरुको लगानीको लाभग

व्यवसाय सं चालन गने फमधलाई व्यवसायी योजना तयारी, कायाधन्वयन, सं चालन, अनुगमन, मल्याङ्कन, प्रभतवेदन तयारीमा
कायधषवभर्मा तोषकए अनुसार सहयोग उपलब्र् गराउने छ ।

१.२ नगर कृषि/पिु िाखाले युवा व्यवसायी फमधले सं चालन गने षवभिन्न व्यवसाय सं चालनको लाभग दुईवटा

समुहहरुमा सह लगानी गने छ र आवश्यक सामुदाषयक पवाधर्ार षवकासको लाभग सं शघय सरकार, प्रदे ि सरकारसूँग

समन्वय र सहकायध गने छ । सहलगानीको लाभग लशक्षत व्यवसाय, लािग्राही, योग्यता आर्ार, अनुदान रकम सीमा र
परक कोि अनुपातको षववरण भनम्नानुसार रहे को छ ।
समह क भनजी

युवा व्यवसायी फमध

लशक्षत व्यवसाय

मौसमी

तथा

योग्यताका आर्ार

वेमौसमी

उत्पादन तथा षवक्री

भनकायमा

मासु पसल सं चालन,

आभथधक

शस्थभत

खाएको

च्याउ उत्पादन तथा षवक्री,
प्रिोर्न

समपरक
अनुपात

अनुदान ..... प्रभतित

५०:५०

ऋणको

व्याज भसमा
१,००,०००

अनुिवी,

प्रस्ताव

वास्तषवकतामा

वाख्रा फमध स्थापना,

वजाररकण

सम्वन्र्ीत

कम्जोर,

कुखुरा फमध स्थापना

दताध

िएको,

षवियमा

एग्रोिेट सं चालन,

सं कलन,

भसमा

तरकारी ऋत पुव ध सम्वन्र्ीत ५००,०००

नसधरी स्थापना (षवरुवा उत्पादन),

फलफल

अनुदान

र

मेल

तथा
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समह ख सहकारी युवा व्यवसायी फमध
लशक्षत व्यवसाय

योग्यताका आर्ार

अनुदान भसमा

मौसमी तथा वेमौसमी तरकारी
खेती

ऋत

वाख्रा पालन

भनकायमा

कुखुरा पालन
जन्य

सं कलन,

बजारीकरण
होमस्टे

कच्चा

प्रिोर्न

सं चालन

बालीको प्रवर्धन

पदाथधको
तथा

तथा

पुव ध

दताध

.....

अनुपात

भसमा

अनुदान

५०:५०

प्रभतित

ऋणको व्याज
१०,००,०००

सम्वन्र्ीत
िएको,

सम्वन्र्ीत षवियमा अनुिवी,

बीउ उत्पादन तथा प्रिोर्न
कृषि

१०,००,०००

समपरक

रै थाने

आभथधक
िएका

प्रस्ताव

शस्थभत

सदस्यहरु
र

मेल खाएको

कम्जोर

िएको,

वास्तषवकतामा

प्रस्ताव स्वीकारको लाभग युवा व्यवसायीहरुको अभतररक्त योग्यता

क) भनजी युवा व्यवसायी फमध वा सहकारी युवा व्यवसायी फमध दुवैले सहलगानीको सूँगै ऋण भलने र नगरपाभलका

भित्र सं चालनमा रहे का षवशत्तय सं स्था र अन्य गैरसरकारी सं स्थाहरुसूँग सहकायध गने आवश्यक आवेदन पेि गरे को
भलशखत प्रमाणहरु पेि गरे को आर्ारमा प्रस्ताव स्वीकारको लाभग आर्ार हुने छ ।

ु
ख) सं यक्त
लगानीको व्यवसाय योजनामा गैरसरकारी सं स्था, तोषकएको मापदण्डमा ऋण भलने इच्छु क, अन्य षवशत्तय
सं स्थाहरुबाट पभन सहकायध गरी
।

योजना वनाउने व्यवसायीहरुलाई प्रस्ताव छनौटको लाभग पषहलो प्राथभमकता ददइने छ

ग) प्राप्त अनुदान रकम अन्य व्यशक्त वा सं स्थामा हस्तान्तरण गनध पाइने छै न र अनुदान प्राप्त कताध नै कोिको
वास्तषवक लािग्राहीको रुपमा रहनु पने छ ।

घ) दुवै युवा व्यवसायी फमधहरुको लाभग समपरक अनुदानको अनुपातको ५० प्रभतित नगद नै लगानी गनुध पने हुन्छ
।

ङ) कायधक्रमले नसमेषटएका कृषि षवकास सभमभत माफधत पषहचान गररएका कृषि क्षेत्र षवकास कायधक्रमको मल्य
िृङ्खलाका कलटटर क्षेत्र भित्रका युवा सहकारी फमधलाई समेट्ने प्रयास गररने छ ।

च) यदद युवा सहकारी फमधमा २५ िन्दा बढी सदस्यहरु छन् र उत्पादनको उच्च सम्िावना प्रदिधन गरी बजारको
मागलाई पुरा गरे को खण्डमा यो सह–लगानी अको विधदेशख प्रभत कृिकको दरले त्यसै अनुपातमा बृशि हुने छ ।

छ) प्रस्ताव स्वीकृत गने काम नगर कृषि िाखा, नगर कृषि/पिु षवकास सभमभतको अध्ययन पभछ नगर कायधपाभलका
वैठकले गने छ ।

ज) अनुदानबाट सं चालनमा रहे का कुनै पभन कायधक्रम व्यवसायीले ७ विधसम्म बेचभबखन गनध नपाउने ।
२. नगर कायधपाभलका र नगर कृषि/पिु िाखाको िभमका
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२.१ कोभिड १९ बाट प्रिाषवत षवदे िबाट फकेका युवाहरुलाई रोजगारी श्रृजनाको लाभग आवश्यक कृषि नीभत
तथा कायधक्रम, कायधषवभर्हरु वनाई व्यवसाय सं चालन गनध सहयोग गने गराउने ।
२.२ यी युवाहरुलाई युवाहरुको इच्छा, सीप, दक्षताको आर्ारमा भनजी

फमध तथा सहकारी युवा फमध माफधत

षवभिन्न कृषि व्यवसाय सं चालनको लाभग सहलगानी, सं शघय सरकार, प्रदे ि सरकार, अन्य गैरसरकारी सं स्था, थप
आवश्यक ऋणको लाभग षवशत्तय सं स्थाहरुसूँग समन्वय र सहकायध गने गराउने ।

२.३ षवदे िबाट फकेका युवाहरुको पषहचान, युवाहरुको वारे मा आवश्यक सुचनाहरुको सं कलन, प्रभतवेदन िाराूँस
तयारी, युवाहरुको तथ्याङ्क सशचकृत गने गराउने ।

२.४ यस्ता रोजगारी गुमाएका युवाहरुको लाभग भनजी व्यवसायी
गने गराउने ।

फमध तथा सहकारी युवा फमध दताध गनध सहयोग

२.५ व्यवसायी युवाहरुले सं चालन गनध चाहे का व्यवसायहरुको पषहचान, छनौट, योजना वनाउन ताभलम गोटठी
सं चालन गने । प्रस्तावना आव्हानको लाभग सुचना प्रकािन गने गराउने ।

२.६ व्यवसाय सं चालन गनध चाहने युवा फमधहरुलाई प्रस्तावना आव्हान, प्रस्तावनाको वारे मा वास्तषवकता
पषहचानको लाभग षफल्ड अबलोकन, कृषि षवकास सभमभत, कायधपाभलकाको वैठक सं चालन गरी प्रस्तावना स्वीकृत
तथा अस्वीकृत गने गराउने ।

२.७ छनौट िएका व्यवसायहरुको कायधक्रम कायधन्वयनमा सहशजकरण, युवा फमधहरुले सं चालन गररएका

व्यवसायहरुको प्रिावकारी कायधन्वयनको लाभग सीप, दक्षता वृशिको लाभग क्षमता षवकासको ताभलम, गोटठी,
वैठकहरु सं चालन गने ।

२.८ युवाहरुले सं चालन गररएका व्यवसायहरुको अनुगमन तथा

मल्याङ्कन र िौभतक तथा षवशत्तय प्रगभत

प्रभतवेदनको ढाूँचा तयारी र प्रभतवेदन सं कलन तथा प्रभतवेदनको िाराूँस तयारी गने गराउने ।

२.९ सं चालन हुने व्यवसायहरुको प्रिावकारी कायधन्वयन गरी नभतजा हाभसल गनधको लाभग नगरपाभलकाले अन्य
आवश्यक परी आएको कायधहरु गने गराउने छ ।

२.१० व्यवसाय सं चालनमा दोहोरापन न्यभनकरणको लाभग आवश्यक समन्वय गने गराउने ।
२.११ सं चालन िएका व्यवसायबाट उत्पादन िएका वस्तुहरुको उशचत वजार व्यवस्थापनको लाभग वजार सं रचना
भनमाधण, व्यवस्थापन अन्य वजारहरुसूँग समन्वय बढाउने कायध गने गराउने ।

२.१२ युवाहरुको व्यवसायी फमधहरुलाई नगरपाभलको कृषि नीभत, कायधक्रम, कायधषवभर् अनुसार व्यवसाय सं चालन
गनध आवश्यक नीभत भनदे िन पालना गनध लगाउने ।
३. व्यवसाय सं चालकहरुको िभमका

३.१ युवा व्यवसायीहरुले नगरपाभलकाले ददएको आवश्यक नीभत भनदे िनको पालना गरी आफले सं चालन गनध
खोजेको व्यवसायमा गहन अध्ययन, परामिध भलने ।

३.२ सं चालन गनध खोजेको व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने खालको नीभत, कायधक्रम, कायधषवभर् र मापदण्डको अध्ययन
र पालन गने र सोही अनुसार व्यवसाय सं चालन गने ।

३.३ आफुले सं चालन गनध पाएको अनुदान, व्यवसाय अको व्यशक्तलाई नददने आफैले तोषकएको समय
अवभर्भित्रमा सं चालन गरी उन्नभत गने ।

३.४ आफुले सं चालन गनध लागेको व्यवसायलाई नगर कृषि/पिु िाखाको प्राषवभर्कहरुसूँग सल्लाह सुझाव भलई
समयमा कायधन्वय गने । व्यवसाय सफल वनाउनको लाभग समय समयमा आवश्यक प्राषवभर्क सल्लाह सुझाव
भलने ।
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३.५ व्यवसाय सं चालन गदै जाूँदा नपुग कोिको लाभग नगरपाभलकामा रहे का सम्वन्र्ीत षवशत्तय सं स्थाहरुसूँग
ऋणको माग गरी व्यवसाय सं चालन गरी सो ऋणहरु समयमा िाका भित्र वुझाउने ।

३.६ नगरपाभलकासूँगको सम्झौता अनुसारको व्यवसाय सं चालन गरी व्यवसायबाट नाफा कमाई आफ्नो पररवारको
सदस्यहरुको आवश्यकता पुरा गरी नगर पाभलकाको आभथधक षवकासमा टे वा पुयाधउन सहयोग गने ।

३.७ व्यवसाय सं चालकहरुले नगरपाभलकाबाट अनुगमन गनध आउने अनुगमन टोभल र कृषि प्राषवभर्कहरुले

सोर्ेको जवाफ सहीरुपमा जानकारी गराउने, प्राषवभर्कहरुले खोजेका, सोर्ेका सुचनाहरु, प्रगभतहरु सही रुपमा
वताउने । आफुले सं चालन गरे का कायधहरुको प्रगभत लेशखत रुपमा अभिलेख राख्ने ।
४. समझदारी कायाधन्वयन प्रषक्रया

४.१ यस समझदारी पत्रको आर्ारमा नगरपाभलका र व्यवसाय सं चालक फमध वीच वाषिधक कायधक्रम तथा
बजेटका आर्ारमा वाषिधक षवस्तृत कायधक्रम सञ्चालन सम्झौता गनध सषकने छ ।

४.२ यो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षररत भमभत पश्चात मात्र कायधक्रम कायधन्वय अगाडी वढ्नेछ ।
४.३ यस समझदारी पत्रको पररभर्मा रही नगर कृषि/पिु िाखाले सञ्चालन गररने षवभित्र कायधक्रम र

पररयोजनाहरुको लाभग आवश्यकतानुसार कृषि व्यवसाय सं चालकहरुसूँग छु ट्टाछु ट्टै समझदारी वा सम्झौता गनध
सक्नेछन् ।

४.४ यस कायधक्रमको कायाधन्वयन गने क्रममा मुलतः िौभतक पुवाधर्ारहरुको भनमाधण गदाध वातावरण तथा जलवायु
अनुकुलन नीभत अवलम्बन गररने छ ।

४.५ यस कायधक्रमको कायाधन्वयन गने क्रममा सं चालन िएका योजनाहरुमा षवशत्तय अनुिासन र मयाधदा कायम
गनध सुिासन र सावधजभनक पारदशिधताको षवभर् र प्रषक्रयालाई अपनाइनेछ ।

४.६ प्रचभलत ऐन, कानुनका साथै षवभिन्न समयमा नेपाल सरकारले जारी गरे का नीभत भनयम र भनदे शिकाहरु तथा

यस कायधक्रमले योजनाहरु सं चालन गनधको लाभग तयार गरी अवलम्बन गरे का भनदे शिकाहरु, कायाधन्वयन
पुशस्तकाका साथै कायधषवभर्, पिभत, पररपत्र लगायत यस समझदारीको अभिन्न अंग हुनछ
े न ।

४.७ यो समझदारीलाई लागु गराउन दुवै पक्षले माताहतका भनकाय तथा सरोकारवालालाई आवश्यक भनदे िन
सषहत

जानकारी गराउने छन् र आवश्यकता अनुसार यसलाई

सुसशचत गराउने छन् ।

सावधजभनक गरी सवधसार्ारणलाई समेत

ु
४.८ कायधक्रमको प्रिावकारी कायाधन्वयनको लाभग सं यक्त
अनुगमन, भनरीक्षण तथा सभमक्षाका लाभग नगर कृषि

षवकास सभमभत र कृषि िाखाका कमधचारी सशम्मभलत कायधदल भनमाधण गरी कायधक्रमको अनुगमन, मल्याङ्कन गररने
छ । आवश्यकता अनुसार कायधदलले प्रभतवेदन तयार गरी कृषि िाखामा पेि गने छ र कृषि िाखाले
कायधपाभलकामा चौमाभसक रुपमा प्रभतवेदन पेि गने छ ।

४.९ यो समझदारी पत्र दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरे पभछ तुरुन्त लागु हुनेछ र हस्ताक्षर िएको भमभतले कायधक्रम
अवभर्िरका लाभग लागु हुनछ
े ।

४.१० यो समझदारी बमोशजम कायध गदाध कुनै षववाद आएमा दुबै पक्षका आपसी समझदारीबाट समार्ान गररनेछ
।

४.११ दुवै पक्षका सहमभतमा यो समझदारी पत्रलाई आवश्यकता अनुसार पररमाजधन र नषवकरण गनध सषकने छ
।
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व्यवसाय सं चालक फमधको तफधबाट

नगर कृषि िाखाको तफधबाट

हस्ताक्षरः

हस्ताक्षरः

नामः

नामः

व्यवसायको प्रकार ..........................

पदः िाखा प्रमुख

भमभतः

भमभतः

/f]xj/M
हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर :

पद : नगर प्रमुख

पद

नाम :
भमभतः

नाम :
भमभतः

: प्रमख प्रिासषकय अभर्कृत

इभत सम्वत् २०७७ साल ............... मषहना ................गते रोज िुिम्
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