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�देश सरकार 

भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय 

पशपु�छ� तथा म��य �वकास �नद�शनालय 

�देश नं. ३ हेट�डा, मकवानपरु, नेपाल 
 

��ताव आ�ान ग�रएको सूचना  
 

(गोरखाप� दै�नकमा �थम पटक �कािशत �म�तः २०७६÷०६÷०७ गते) 
 

पशपु�छ� तथा म��य �वकास �नद�शनालय, �देश नं. ३, हेट�डाको आ.व. २०७६/०७७ को �वीकृत वा�ष�क काय��म 

अनसुार �देश नं. ३ अ�तग�तका मकवानपरु, �स�धपुा�चोक र िचतवन िज�लाह�मा "पाडापाडीपालन काय��म" रहेकोले 

उ� काय��ममा सहभागी हनु इ�छुक कृषक समूह/सहकार�/नीिज �े�बाट लागत साझेदार गन� दरखा�त आ�ानको 

ला�ग यो सूचना �कािशत ग�रएको छ । यो सूचना �काशन भएको �म�तले ३० �दन �भ� तो�कएको ढाचँामा आवेदन 

र काय�योजना स�हत तपिशल बमोिजमका कागजातह� संल�न राखी �नद�शनालय वा स�बि�धत भेटे�रनर� अ�पताल 

तथा पश ुसेवा �व� के��मा दरखा�त �दनहुनु सूिचत ग�र�छ । साथै �रत नपगुकेा वा �याद नाघी �ा� हनु आएका 

��ताव छनौटका ला�ग समावेस नहनु े�यहोरा समेत जानकार� गराई�छ ।  

तप�सलः  

1= �. १०।- को �टकट टाँसेको �नवेदन, 

2= संि�� �यावसायीक काय�योजना, 

3= सं�था दता� �माण-प�, 

4= अ�य �मािणत-प�ह�(ता�लम, शिै�क यो�यता, ज�गा भाडाको स�झौता प� आद�), 

5= पाडापाडीको सं�या ख�ुन ेकागजात, 

6= पाडापाडी पालन गन� �मता (ज�गा/ घाँस रोपणको �े�फल आद�), 

7= a}&s �नण�य ��त�लपी, 

8= काय��म स�ालन गन� �थलको फोटो । 

 

नोटः काय��म स�ब�धी �व�ततृ �ववरण काया�लयको सूचना पाट�मा हेन� स�कन ेछ । 
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अनसूुची -२ 

(दफा 8 सँग स�बि�धत) 

आवेदन-प� 

 

�म�तः ... ... ... ... ... 

�ीमान ्�मूख �यू, 

भेटे�रनर� अ�पताल तथा पश ुसेवा �व� के��, 

... ... ... ... ... ... ... ।  

 
 

�वषय:- अनदुान सहयोग उपल�ध गराई पाऊँ । 

 
 

महोदय,  

��ततु �वषयमा �म�त ... ... ... ... मा ... ... ... ... �कािशत सूचना अनसुार दरखा�त माग भए बमोिजम पाडापाडी 

पालन काय��ममा सहभागी हनु इ�छुक हुँदै �न�नानसुार कागजात राखी �नवेदन पेश ग�रएको छ । 

तप�सलः 

1= संि�� �यावसायीक काय�योजना, 

2= सं�था दता� �माण-प�, 

3= अ�य �मािणत-प�ह�(ता�लम, शैि�क यो�यता, ज�गा भाडाको स�झौता प� आद�), 

4= पाडापाडीको सं�या खु�ने कागजात, 

5= पाडापाडी पालन गन� �मता (ज�गा/ घाँस रोपणको �े�फल आद�), 

6= a}&s �नण�य ��त�लपी, 

7= काय��म स�ालन गन� �थलको फोटो । 

 

 

अ�य�कोः 

नाम:  

पद: 

द�तखत: 

�म�त: 

सं�थाको छापः 
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अनसूुची -३ 

(दफा 8 सँग स�बि�धत) 

साझेदार सं�थाका सद�यले पशे गनु�पन� काय�योजना �ववरण 

 

�म�तः ... ... ... ... ... 

काय��मको नामः ... ... ... ... ... 

साझेदार सं�थाको नाम: ... ... ... ... ... 

ठेगाना: ... ... ... ... ...     स�पक�  नं.: ... ... ... ... ...  

 

साझेदार सं�थासँग हालको मौ�दातः ... ... ... 

 पाडी सं�याः ... ... ...   पाडा सं�याः ... ... ... 

 

��ता�वत काय��म स�ालन �थलमा हाल �व�मान भौ�तक पूवा�धारको अव�थाः 

 प�ी सडक(�क.मी.): ... ... ...  क�ची सडक(�क.मी.): ... ... ... 

 क�ची भए वष� भ�रमा सवार� साधन च�ने म�हना सं�याः ... ... 

 

  टे�लफोन स�ुवधा छ/छैनः ... ...   

मोवाईलमा नेटवक�  आउछ/आउदैनः ... ... 

 

 �संचाईको स�ुवधा छ/छैनः ... ... 

 �संचाईको स�ुवधा भए वष�मा �संिचत हनुे ज�गाको कुल �े�फलः ... ... 

   वष� भर� �संिचत हनेु ज�गाको �े�फलः ... ... 

   ९ म�हना �संिचत हनेु ज�गाको �े�फलः ... ... 

    ६ म�हना �संिचत हनेु ज�गाको �े�फलः ... ... 

३ म�हना �संिचत हनेु ज�गाको �े�फलः ... ... 

  

 पानीको स�ुवधा छ/छैनः ... ... 

 पानीको �ोत र पानी उपल�ध हनेु म�हना सं�याः ... ... ... 

  ईनारबाट(म�हना): ... ...  कुवाबाट(म�हना): ... ... 

  पोखर�बाट(म�हना): ... ... साव�ज�नक धारोबाट(म�हना): ... ... 

  नीिज धारोबाट(म�हना): ... ... 

 

 ब�ीको स�ुवधा छ/छैनः ... ... ... ३ फेज लाईन हो/होईनः ... ... 

 

साझेदार सं�थासँग ज�गा उपल�धताको अव�थाः ... ... ... ... ... 

 नीिज ज�गाको �े�फलः ... ... ... ... 

 काय��म स�ालनको ला�ग ज�गा भाडामा �लएको/�लने �े�फलः ... ... ... ...  

   

साझेदार सं�थाले घाँस लगाएको �े�फलः ... ... ... ... ... 

 

घाँस खेती गन� ज�गा भाडामा �लएको �े�फलः ... ... ... ...  

वातावरिणय ���कोणले उपय�ु भए/ नभएकोः 

 

य�द नकारा�मक असर पन� भए सोको �यू�नकरणका उपायह�ः 
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�सज�ना हनु स�ने रोजगार� सं�याः 

 

संभव भएस�म ��ता�वत प�रयोजनाको �वि�य �व�षेण गन�ः 

 (रकम �.हजारमा) 

��तावमा उ�लेिखत कृयाकलापह�को लागत अनमुान र सहकाय�को �व�ततृ �ववरणः 

�.सं. म�ुय म�ुय कृयाकलापह� ईकाई प�रमाण दर 
कुल 

लागत 

��तावकको 

योगदान �. 

काया�लयबाट 

अनदुान �. 

��तावकको 

योगदानको �ोत 

१ पाडापाडी खर�द        

२ घाँस �वकास        

३ गोठ �नमा�ण/ सधुार        

४ अ�य कृयाकलापह�ः        

४.१         

४.२         

४.३         

४.४         

४.५         

४.६         

ज�मा रकम �.     

नोटः मा�थ उ�लेिखत बुँदाको आधारमा थपघट ग�र �व�ततृ ��ताव एवं फोटो स�हत पेश गन� स�कनेछ। 

 
 

��तावककोः 

नाम:  

पद: 

द�तखत: 

�म�त: 

सं�थाको छापः 
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अनसूुची -४ 

(दफा ९ को ख�ड (क) सँग स�बि�धत) 

पाडापाडी पालन काय��म स�ालनका ला�ग सं�था छनौट गदा� अपनाईने मू�या�नका आधारह� 

मू�या�न फारम 

1= िज�लाः 

2= आवेदक सं�थाको नामः 

3= काय��म स�ालन �थलको ठेगानाः 

4= ��ता�वत काय��मको नामः 

5= मू�या�नका आधारह�ः 

�.सं. �ववरण भार �ा�ा� कै�फयत 

1. काय��म काया��वयन �थलको भौ�तक पूवा�धारको अव�था २5   

1.१ सडक स�ुवधा भएको   3   

1.२ �बजलु� स�ुवधा भएको 2   

1.३ पानीको स�ुवधा भएको 2   

1.४ ज�गाको �वा�म�व  १8   

1.4.1 सं�थाको नाममा भएको १8   

1.4.2 सेयर हो�डरको नाममा ज�गा भएको १5   

1.4.3 भाडामा ज�गा �लएको १3   

2 �ा�व�धक द�ता/स�बि�धत �वषयको ताल�म (��ता�वत कामदारको मा�) 5   

2.१ ७ �दन अवधीस�मको ताल�म 1   

2.२ ७ देखी १५ �दने अव�धस�मको ता�लम 2   

2.३ १६ देखी ३० �दने अव�धस�मको ता�लम 3   

2.४ १ म�हना दखेी ३ म�हना अव�धस�मको ता�लम 4   

2.५ ३ म�हना भ�दा बढ� अवधीको ता�लम 5   

3 �वि�य �मता १०   

3.१ साझेदारको ��तब�ता-प� 8   

3.२ अ�य �नकायबाट प�न सहयोग हनुे ��तब�ता भएको 2   

4 रोजगार�को अव�था (��ता�वत) 5   

4.1 क�तीमा 3 जना 3   

4.2 3 जना भ�दा मा�थ 5   

5 वातावरिणय उपय�ुता (��ता�वत) 5   

5.१ ��ता�वत काय��मको वातावरिणय �भाव आंकलन ग�रएको 2   

5.२ वातावरिणय �भाव �य�ुनकरणका उपायह� सामेल ग�रएको 3   

6 
अ�य प�ह�ः (�वगतमा कृ�ष स�बि�ध काम ग�ररहेको (पशपु�छ�पालन वा घाँस 

खेती वा दाना उ�पादन) र ��ता�वत काय��म �वच तालमेल रहेको) 
15 
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7 ि�वकृत काय��वधी अनसुारको थप आधारह� ३5   

7.1 घाँस खेती गन� यो�य ज�मनको �े�फल 10   

7.1.1  2 हे�टर स�म 5   

7.1.2 २ हे�टर भ�दा मा�थ 10   

7.2 �यावसा�यक काय�योजनाको �प�ता (काय� योजना, �दगोपना) १0   

7.2.१ उ�म 10   

7.2.२ रा�ो 8   

7.2.3 �ठकै 6   

7.3 पाडीपाडीको सं�या (��ता�वत) 10   

7.3.1 25 स�म  8   

7.3.2 25 भ�दा मा�थ 10   

7.4 �वि�य �व�षेण 5   

 ज�मा १००   

नोटः मू�या�नको �ममा �यूनतम ५० अ� भ�दा बढ� अ� �ा� गरेका आवेदकह�लाई मा� छनौटको ला�ग �सफा�रस गनु� 

पन�छ । वा�ष�क काय��म र बजेट भ�दा बढ� छनौट भएमा बढ� अ� �ा� गन�लाई �सफा�रस गनु� पन�छ । साथै समान अ� 

�ा� गरेमा लागत सहभा�गता रकम बढ� ��ताव गरेकोलाई �ाथ�मकता �दइने छ । 

 

6= �थलगत अनगुमनमा भे�टएका अ�य थप �ववरणह�ः 

क)  

ख)  

 

7= �थलगत अनगुमन टोल�को रायः 

�.सं. पद राय �दनेको नामथर 
राय 

द�तखत 
ह�ुछ सधुार स�हत ह�ुछ  हदैुन 

१       

२       

नोटः  ह�ुछ/हदैुन भ�े �प� कारण �दन ुपन�छ । कारणह�ः 

1=  

2=  
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अनसूुची -५ 

(दफा 1१ को उपदफा (१) सँग स�बि�धत) 

स�झौता-प� 

 

आ�थ�क वष� ... ... ... मा स�ालन हनेु पाडापाडी पालन काय��मको लागी भेटे�रनर� तथा अ�पताल तथा पश ुसेवा �व� के��, 

... ... ... (यसप�छ �थम प� भ�नने) र छनौट भएको कृषक समूह/ सहकार�/ नीिज सं�था, ... ... ... ... ... (यसप�छ दो�ो 

प� भ�नने) बीच तप�सलका शत�नामाको अ�धनमा र�ह काय��म स�ालन गन� ��पि�य स�झौता भएको छ । 

शत�नामाह�ः 

१. �थम प�ले लागत साझेदार�मा पाडापाडी पालन काय��मको ला�ग कुल लागत �. ... ... म�ये अनदुान वापत �. ... ... 

... ... ... बाट १ ��तशत कि�ट�जे�सी रकम �. क�ा गर� दो�ो प�लाई �. ... ... ... ... ... (अ��पी �प�याँ ... ... 

... ... ... ... ... .. ...) अनदुान सहयोग �दान गन�छ । 

२. दो�ो प�बाट अनदुान रकमको द�ुपयोग भएको पाईएमा �थम प�ले असलु उपरको ला�ग �च�लत कानून बमोिजम 

आव�यक कारबाह� गन�छ । 

३. तो�कएको �ा�व�धक �वषय व�तलुाई दो�ो प�ले अ�नवा�य �पमा पालना गनु� पन�छ । 

४. �यवसायबाट उ�पा�दत व�तकुो वजार �यव�था दो�ो प� �वयंले गनु� पन�छ । 

५. �थम प�ले �नय�मत �पमा दो�ो प�को अनगुमन/ �न�र�ण गन�छ । 

६. दो�ो प�ले �थम प�लाई मा�सक �पमा �ग�त �ववरण बझुाउन ुपन�छ । 

७. यस स�झौतामा उ�लेिखत काम गदा� आउन स�ने भ�वत�यको िज�मेवार� दो�ो प� �वयं हनेुछ । 

८. यस स�झौतामा उ�लेख हनु छुटेका �यहोरा आपसी सहम�त र �च�लत ऐन/�नयम बमोिजम हनेुछ । 

�थम प�को तफ� बाटः      दो�ो प�को तफ� बाटः 

नाम:        नाम:  

पद:        पद: 

द�तखत:        द�तखत: 

�म�त:        �म�त: 

काया�लयः       सं�थाको नामः 

काया�लयको छापः       सं�थाको छाप: 

     रोहवरः 

नाम:        नाम:  

पद:        पद: 

द�तखत:        द�तखत: 

�म�त:        �म�त: 

काया�लयः       सं�थाको नामः 

काया�लयको छाप       सं�थाको छाप: 

इ�त स�वत ्... ... ... ... ... साल ... ... ... म�हना ... ... गते रोज ... ... शभुम ्। 

 


