
 
 

 

 

 

मदान ेगाउँपालऱका 
गलु्मी जिल्ऱा,ऱजुविनी प्रदेश,नेपाऱ 

 मदाने रािपत्र 

jif{ M ४ c+s M २ 

भाग ३ 

गाउँपालऱका कायााऱयिाट लमलि २०७७ असौि ३० गिे मदान ेगाउँपालऱका  

मदाने गाउँऩालिका व्यवसाययक कृषि ऋणको िागग व्याज अनुदान सम्वन्धी काययषवगध, 

२०७७ 

सािािलनक िानकारीको ऱालग देहाए िमोजिम प्रकाशन गररएको छ । 

आज्ञाऱे  

रुद्र बहादरु पछाई 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि 
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                                                            मदान ेगाउँपालऱका 
                                                              पकुोटदह, गलु्मी 
                                                            ऱजुविनी प्रदेश, नपेाऱ 



 
 

मदाने गाउँऩालिका व्यवसाययक कृषि ऋणको िागग व्याज अनुदान सम्वन्धी काययषवगध, 

२०७७ 

कामयऩालरका फाट स्वीकृत लभतत्२०७७-०६-३० 

 

प्रस्तावना कृषष तथा ऩशुऩन्छी ऺेत्रभा आधुतनकीकयण, षवषवधता तथा व्मवसातमकयण भापय त स्वयोजगायी वदृ्दद गयी 
ददगो एवॊ आत्भतनबयय वनाउनुका साथै गाउॉ ऩालरका लबत्रका औधोगगक सम्बावनाहरुको सही उऩमोग गयी उद्मोगको 
ऺेत्रभा गाउॉ ऩालरका लबत्रका नागरयकहरुराई सहज,सयर य सुरब षवत्तीम ऩहुॉच ऩु ु्य ु्माइऋणभा व्माज अनुदान उऩरव्ध 
गयाउन वाञ्छनीम बएको छ । प्रसासकीम कामयषवगध तनमलभत गने ऐन २०७५ को दपा २ रे ददएको अगधकाय प्रमोग 
गयी भदाने गाउॉ ऩालरकारे मो कामयषवगध वनाएको छ ।  

ऩरयच्छेद–१ 

१. सॊक्षऺप्त नाभ,प्रायम्ब्  

क)मस कामयषवगधकोनाभ “व्मवसातमक कृषष ऋणको रगग व्माज अनुदान” सम्फन्धी कामयषवगध २०७७यहेको छ ।   

ख) मो कामयषवगध तुरुन्त रागु हुने छ ।  

२. ऩरयबाषा् षवषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयषवगधभा्– 

क) “आवेदक ”बन्नारे व्मवसातमक कृषष क्रणको रागग ब्माज अनुदान षवतयण कामयक्रभभा सहबागी   हुन ईच्छुक 
बई प्रस्ताव ऩेश गने,कृषक,पभय,कम्ऩनी,कृषक सभुह,य कृषष सहकायी सॊस्थाराई सम्झनु ऩदयछ ।  

ख) “ऋण प्रवाह गने सॊस्था”बन्नारे नेऩार याष्ट्र वैंकवाट बफत्तीम कायोफाय गनय इजाजत प्राप्त फैंक वा सहकायी सॊस्था 
बन्ने सम्झनु ऩदयछ । 

ग) “स्थानीम तह” बन्नारे भदाने गाउॉ ऩालरका सम्झनु ऩदयछ।  

घ) “कामयऩालरका” बन्नारेभदाने गाउॉ ऩालरकाको कामयऩालरका सम्झनु ऩदयछ । 

ङ०) “पभय वा कम्ऩनी” बन्नारे प्रचलरत कानुन वभोजजभ सम्वजन्धत तनकामभा दताय बै सॊचारनभा यहेको पभय वा 
कम्ऩनी सम्झनु ऩदयछ ।  

च) “भूल्माङकन तथा छनौट सलभतत” बन्नरे दपा ८ वभोजजभको सलभतत सम्झनु ऩदयछ । 

 



 
 

ऩरयच्छेद–२ 

कामयक्रभ सॊचारनको  

३. उद्देश्म् मो कामयक्रभ सॊचारनको उद्देश्महरु देहाम वभोजजभ यहेका छन् 

क) गाउॉ ऩालरका लबत्रका नागरयकहरुराई सहज,सयर य सुरब रुऩभा षवषत्तम ऩहुॉचको सुतनजश्चततागयी स्वयोजगायीका 
अवसय प्रदान गयाउने । 

ख) मुवावगयराई व्मवसामी कृषष तथा ऩशु साथै उधोग ऺेत्रभा आकय षषत गयी योजगायी तथा आमआजयन फदृद गनय 
व्मवसामीक ऋणभा ब्माज अनुदान उऩरब्ध गयाउने । 

ग) कृषषभा रगानी फदृ्धी गयी आधुतनकीकयण,षवषवधीकयण तथा व्मवसामीकयणभा जोड ददने । 

घ) गाउॉ ऩालरका लबत्रका औधोगगक सॊबावनाहरुको सहज रुऩभा उऩमोग गने । 

ङ) गाउॉ ऩालरका लबत्र ऩुॉजजको उत्ऩादनभुरक ऺेत्रभा ऩरयचारन गयाउने । 

ऩरयच्छेद–३ 

कामयक्रभ सॊचारन सम्फन्धी व्मवस्था 

४.कामयक्रभ सॊचारन प्रक्रक्रमा् 

१)मो कामयक्रभ गाउॉ ऩालरका फाट सॊचारन हुनेछ । मसको सहजजकयण व्मवसामको प्रकृतत अनुसाय सम्फजन्धत ऺेत्रका 
षवऻ भापय त हुनेछ । 

२)अनुसुगच–६ फभोजजभको व्मवसाम गने आवेदकराई प्रततस्प्रधायका आधायभा छनौट गरय कम्तीभा एकराख रुऩैमा य 
फदढभा १० राख रुऩैमा सम्भको ऋणभा दपा ७ को उऩदपा १ फभोजजभ ब्माजभा अनुदान उऩरफध गयाईनेछ । 

३) उऩदपा २ फभोजजभकोब्माज अनुदान व्मवसामको प्रकृती हेयी १ वषय देखख ५ वषय सम्भ  उऩरब्ध गयाईनेछ । 

४) मस प्रकृततको सुबफधा प्राप्त गरयसकेको आवेदक वा सोदह व्मवसामको रागी कुनै ऩतन तनकाम फाट अनुदान प्राप्त 
गयीसकेको आवेदकराई दोहोयो सुबफधा हुनेगयी ब्माज अनुदान उऩरब्ध गयाईने छैन । 

५) ब्माज अनुदान कामयक्रभ सुचना प्रकासन बएका लभतत देखख रागु हुनेछ । 

 

 

 



 
 

५. सुचना प्रकाशन् 

१) गाउॉ ऩालरकारे कामयक्रभ सॊचारनको रागी अनुसुगच–१फभोजजभको सावयजतनक सुचना प्रकासन गनेछ । 

२)उऩदपा १फभोजजभ सुचना प्रकासन बएऩतछ इच्छुक आवेदकरे तोक्रकएको सभमलबत्र अनुसुगच–२ फभोजजभको 
कागजातहरु तथा अनुसुगच–३ फभोजजभको व्मवसामीक मोजना सदहतको प्रस्ताव सॊरग्न याखी दताय गनुयऩने छ । 

६. प्रस्ताव भुल्माङ्कन,छनौट य सम्झौता् 

(१) दताय बएका प्रस्तावहरु भुरमाङ्कन तथा छनौट सलभततरे अनुसुगच–४ भा तोक्रकएको भुल्माङ्कन भाऩदण्डका 
आधायभा भुरमाङ्कन गनेछ । 

२) भुल्माङ्कन गदाय फढी अॊक प्राप्त गने प्रस्तावहरु वरयमताक्रभका आधायभा जस्वकृत फजटेको ऩरयधीलबत्र यदह छनौट 
गरयनेछ । 

३) छनौट बएका आवेदकसॊग गाउॉ ऩालरकारे अनुसुगच–५ फभोजजभ सभझौता गनेछ । 

४) छनोट बएका आवेदकरे गाउॉ ऩालरकारे तोकेको अवगध लबत्र सम्झौता गनय नआएभा वा सम्झ।ैैता गयी सम्झौता 
अनुरुऩ कामय नगयेभा तुरुन्त यद्द गयी वैकल्ऩीक प्रस्तावक राई छनौट गनय सक्नेछ । 

७.ऋणको प्रवाह् 

उऩदपा १ऋणको प्रवाह गदाय राबग्रादहको कम्तीभा २५% रगानी सुतनजस्चत देखखने गयी फाॉकी ७५% फयाफयको 
ऩरयमोजनाको सञ्चारनको रागी ऋण प्रवाह गरयनेछ । उदाहयणको रागी १ राख ऋण यकभ भाग गदाय २५% 
रगानी राबग्रादहको सभेत देखखने गयी १ राख २५ हजायको ऩयीमोजना सञ्चारन हुनेछ । 

उऩदपा २ उऩदपा १ फभोजजभ प्रवाह गयीने ऋण,ऋण प्रवाह गने सॊस्थारे एकभुष्ट्ठ रुऩभा एकैऩटक वा 
क्रकस्ताफजन्धभा सभेत प्रदान गनय सक्नेछ । 

 

 

 

८)कामयक्रभ भुल्माड्ढन तथा छनौट सलभतत् 

१)दपा ५ को उऩदपा २ फभोजजभ दताय हुने आवेदनहरुको भूल्माङ्कन तथा छनौटको रागी देहामफभोजजभ को सलभतत 
यहनेछ । 

 (क) अध्मऺ                                                  सॊमोजक 



 
 

(ख) उऩाध्मऺ                                                 सदस्म 

(ग) प्रभुख प्रशासकीम अगधकृत                                  सदस्म 

(घ) प्रतततनगध, वडा अध्मक्ष्म(सम्फजन्धत वडाको छनौट गदाय)          सदस्म  

(ङ) प्रभुख,मोजना शाखा                                       सदस्म सगचव 

२) सलभततरे प्रस्तावहरुको भुल्माङ्कन गरय छनौट गने य प्राषवगधक÷व्मवस्थाऩक्रकम कामयहरु गनेछ । 

३) सलभततरे आवस्मकता अनुसाय बफषम बफशेषऻ,ऻान केन्र÷षवऻ केन्र प्रभुख वा अन्म कभयचायी फढीभा                
३ जनाराई सलभततको फैठकभा आभन्त्रण गनय सक्नेछ । 

९. ब्माज अनुदान बुक्तानी सम्फजन्ध ब्मवस्था् 

१) ऋण प्रबाव गने सॊस्थारे तनधाययण गयेको ब्माजको ७५ प्रततशत सम्भ अनुदान उऩरब्ध गयाईनेछ । 

२) ब्माज अनुदान उऩरब्ध गयाउॉ दा उऩदपा (१) फभोजजभ वा ऋण प्रवाह गने सॊस्थारे तनधाययण गयेको ब्माजदयभा 
जुन कभ हुन आउॉछ सोदह फभोजजभ भात्र ब्माज अनुदान उऩरब्ध गयाईनेछ । 

३) उऩदपा २ फभोजजभको ब्माज अनुदान कामयप्रगतत य व्माज बूक्तानी गयेकोव्मवसामीको खाताभा गाउॉ ऩालरकाफाट 
उऩरब्ध गयाईनेछ । 

४) मसयी ब्माज अनुदान प्राप्त गनयका रागी आवेदकरे ऩेश गयेको ब्मवसातमक मोजना फभोजजभको कामयहरु सम्ऩन्न 
गयी गाउॉ ऩालरकाभा  तनवेदन  ददनुऩनेछ । प्रततवेदन नददने आवेदकरे ब्माज ततनय गाउॉ ऩालरका फाध्म हुने छैन  

५) प्राबफगधकको स्थरगत तनरयऺण ,प्रततवेदन य ऋण प्रबाव गने सॊस्थाको तोक्रकएको अवगधको ब्माज यकभ खुल्ने 
प्रभाणको आधायभा उऩदपा २ फभोजजभ ब्माज अनुदान उऩरब्ध गयाईनेछ । 

 

ऩयजच्छेद–४ 

षवषवध 

१०. कामयसम्ऩन्न प्रततवेदन ऩठाउनु ऩने्अनुदानग्रादहरे कामयसम्ऩन्न प्रततवेदन गाउॉ ऩालरकाभा ऩेश गनुयऩनेछ । 

११.अनुगभन तथा भुल्माङ्कन् गाउॉ ऩालरका वा गाउॉ ऩालरकारे खटाएका व्माजक्त,पभय वा कम्ऩनीफाट सभेत तनमलभत 
अनुगभन तथा तनरयऺण गनय सक्रकनेछ । 

१२.फाधा अड्काउ पुकाउने्मस कामयबफगधको व्माख्माभा द्षवबफधा बएभा गाउॉ ऩालरकाको तनणयम अजन्तभ हुनेछ । 



 
 

१३.प्रचलरत कानुन फभोजजभ हुने्मस कामयषवगधभा बएको व्मवस्था मसै कामयषवगध फभोजजभ य अन्म व्मवस्था 
प्रचलरत कानुन फभोजजभ हुनेछ । 

१४.असुर उऩय हुने् मस कामयषवगध फभोजजभ व्माज अनुदान प्राप्त गने उद्देश्मरे झुट्टा षववयण ऩेश गयेको वा 
ब्माज अनुदान दरुुऩमोग गयेको प्रभाखणत बएभा प्रचलरत कानुन फभोजजभ सयकायी फाॉकी सयह असुर उऩय गयीनेछ । 

२५.कामयबफगध सॊसोधन् मस कामयषवगधभागाउॉ ऩालरकारेआवश्मकताअनुसाय सॊसोधन गनय सक्नेछ । तय ४ को उऩदपा 
२, य दपा ९ सॊसोधन गनुयऩयेभा गाउॉ  कामयऩालरकारे तनणयम गनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

अनुसुची १  

(दपा ५को उऩदपा १सॊग सम्फजन्धत) 

व्मवसामीक ऋणभा ब्माज अनुदान षवतयण कामयक्रभ सम्फजन्धत प्रस्ताव आव्हानको सुचना  

लभतत् 

श्री जो जस सॊग सम्फजन्धत छ ।  

षवषम् व्मवसातमक प्रसतावना ऩेश गनुयहुन । 

प्रस्तुत षवषमभा मस गाउॉ ऩालरकाको आ.व.२०७७÷०७८ को कामयक्रभ अन्र्तगत कृषष ऩशु तथा उद्मोग ऺेत्रभा 
व्मवसामीक रुऩभा काभ गनय ईच्छुक कोलबड १९ फाट फैदेलशक योजगाय गुभाएका तथा फेयोजगाय तय उद्मभलशर मुवा 
जनशत्तीराई व्मवसामीक ऋणका रागी व्माज अनुदान कामयषवगध २०७७ फभोजजभ बफना व्माजभा ५० हजाय देखख ७ 
राख रुऩैमा सम्भ ऋणको रागी व्माज अनुदान उऩरब्ध गयाउने कामयक्रभ यहेको हुॉदा सुचना प्रकासन बएको लभततरे 
१५ ददन लबत्र व्मवसामीक ऋणका रागी व्माज अनुदान कामयषवगध २०७७ को अनुसुगच २ फभोजजभका आवस्मक 
कागजात सदहत मस गाउॉ ऩालरकाभा व्मवसामीक प्रश्तावना ऩेश गनुयहुन अनुयोध छ । (थऩ जानकायीको रागी भदाने 
गाउॉ ऩालरकाको धबदकष्ट्तब website www.madanemum.gov,np भा हेनय वा सम्फजन्धत वडा कामायरमभा सम्ऩकय  
गनुयहुन अनुयोध छ । ) 

 

                                                                प्रभुख प्रशासक्रकम अगधकृत  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madanemum.gov,np/


 
 

अनुसुगच– २ 

(दपा ५ को उऩदपा(२) सॊग सॊम्फजन्धत) 

आवेदन पायाभ तथा सॊरग्न कागजातहरु 

श्री गाउॉ ऩालरकाको कामायरम, 

भदाने गाउॉ ऩालरका,ऩुकोटदह,गुल्भी । 

षवषम्व्मवसातमक ऋणभा व्माज अनुदानको रागग प्रस्ताव ऩेश गरयएको फाये । 

            प्रस्तुत षवषमभा तहाॉ गाउॉ ऩालरकाफाट लभतत .२०../...../......गत ेप्रकाशीत सुचनाको आधायभा तहाॉफाट 
प्रदान गरयने कृषष ऋणको ब्माज अनुदान प्राप्त गने प्रमोजनका रागी तऩलशर फभोजजभका कागजातहरु मसै साथ 
सॊरग्न याखख ऩेश गदयछु । 

तऩलशर्  

१) नेऩारी नागरयकताको प्रभाण ऩत्र । 

२) अनुसुगच–३ अनुसायको व्मवसामीक मोजना सदहतको प्रस्ताव । 

३) वडा कामायरमको लसपारयस ऩत्र । 

४) पभय,कम्ऩनी,सभुह,सहकायी सॊस्थाको दताय प्रभाण ऩत्रको प्रततलरऩी,ऩतछल्रो आगथयक वषयको नषवकयण                  
यकचुत्ता प्रभाणऩत्र । 

५) सभुदाम घय तछभेक्रकका कम्तीभा ५ जना व्माजक्तरे तनजको आचयण,ईभान्दायीता सफै दठक छ बन्ने अनुसुगच ८ 
फभोजजभ चारयत्रीक भुचुल्का । 

६) कामयक्रभ सॊचाराको रागी तोक्रकए फभोजजभको जग्गा एकै ब्रक य लसभा जोडडएको प्रभाणीत कागजातहरु । 

७) अन्म प्रभाणहरु (तालरभ अनुबव,शैक्षऺक मोग्मता,रारऩुजायको प्रततलरऩी) 

८) जग्गा कयायभा लरई व्मवसाम गयेको अवस्थाभा न्मूनतभ १० वषय कयाय सम्झौताको प्रततलरऩी । 

९) प्रतततनगध भापय त प्रस्ताव ऩेश गनुऩने बएभा आवेदक सॊस्थारे जजम्भेवायी तोक्रकएको व्मात्तीराई अजख्तमायी ददएको 
ऩत्र य तनजको नागरयकताको प्रततलरऩी । 

१०) सभुह÷सहकायी वा दईुबन्दा फढी स्वाभीत्वको कम्ऩनी÷पभयको  हकभा षवषम सॊग सॊम्फजन्धत तनणयमकोर 
प्रततलरऩी । 



 
 

११) मस प्रकृततको सुबफधा अन्म तनकामफाट प्राप्त नगयेको य दोहोयो सुषवधा नलरने नलरएको आवेदकको 
स्वघोषणाऩत्र । 

तनवेदकको 

नाभ्.................................. 

दस्तखत् ............................. 

ठेगाना्.................................. 

पोन न्................................... 

 

अनुसुगच – ३ 

दपा (५) को उऩदपा (२) सॊग सॊम्फजन्धत 

सॊक्षऺप्त व्मवसामीक कामयमोजना 

१. व्मवसामीक पभय/कम्ऩनी/सॊस्था/सभुह/सहकायीको नाभ् 

२) ठेगाना्गाउॉ /टोर् 

३) व्मवसाम सॊचारन गरयने स्थान् 

४) कामयक्रभ सॊचारन हुने ऺेत्रपर/आकाय्  

५) ऩरयमोजनाको ऩषृ्ट्ठबुलभ् 

६) ऩरयमोजनाको उद्देश्म् 

७) व्मवसामीक मोजना् 

– उत्ऩादन मोजना्  के कतत उत्ऩादन हुन्छ,उल्रेख गने। 

– फजाय मोजना् कहाॉ रगेय कसयी फेचबफखन गने हो ,उल्रेख गने । 

– सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन मोजना् कतत काभदाय,कभयचायी,मोजना येखदेख,सुयऺा व्मवस्था । 

– षवषत्तम मोजना् रगानीको स्रोत के कसयी जुटाउने य के–कती नापा नोक्सान हुन्छ उल्रेख गने । 

८. अऩेऺीत प्रततपर् मोजनाफाट के प्राप्त हुन्छ ,उल्रेख गने । 



 
 

९. रागत फजेट (टेफर फनाएय ऩेश गने) मसभा कतत सभमभा रगानी उठाउने य कतत सभमको रागी ब्माज अनुदान 
भाग गयेको हो सो सभेत उल्रेख गने । 

१०.मोजनाको ददगोऩना ( ऩतछ सम्भ मोजना तनयन्तयता ददने सुतनजश्चतता ) 

११.नषवन सैःच केदह बए उल्रेख गनुयहोस् नमाॉ षवशेष केदह हुने बए उल्रेख गने । 

१२.प्रश्तावक सॊस्थारे व्मवसामीक मोजनाभा सम्ऩकय  व्माषत्तको नाभ थय,ठेगाना,लभतत उल्रेख गयी दस्तखत गनुय ऩनेछ 
। 

नोट् मसराई आधाय फनाएय थऩ÷घट गयी प्रस्ताव याख्न सक्रकने छ । साथै प्रस्ताव नेऩारी वा अॊगे्रजी बाषाभा याख्न 
सक्रकने छ । 

 

अनुसुगच – ४ 

दपा ६ को उऩ दपा १ सॊग सम्फजन्धत 

व्मवसामीक ऋणभा व्माज अनुदानको रागी प्रस्ताव भुल्माड्ढन भाऩदण्ड 

१. व्मवसामको रागी बौगोलरक तथा वातावयणीम य बौततक ऩुवायधायको उऩमुत्तता् (२० अङ्क) 

२. आवेदकको आफ्नो जग्गा वा सेमयवाराको स्वालभत्वभा वा कयाय गरय लरएको मोजनाको रागी मथेष्ट्ट जग्गा 
बएको खण्डभा्(२० अङ्क),यजतत जग्गा कभ हुन्छ सोदह अनुऩातभा कभ अङ्क । 

३. भूल्माड्ढन सलभतीरे तनजरे अनुदानको सही उऩमोग गनय सक्दछ बन्ने कुयाभा बफश्वास बएभा् (१०अॊक) 

४. ऋण रगानी गने फैंक वा षवत्तीम सॊस्थारे गयेको गधतो भुल्माड्ढन फाट तनजरे ऋणको सदह ऩरयचारन गनय सक्ने 
प्रमाप्त आधाय सदहतको प्रभाण देखखएभा्(२५ अङ्क) 

५. सभुदामको चारयत्रीक सजयलभन भुचुल्काको आधायभा तनज नैततकवान ,ईभान्दाय,जजम्भेवाय य उत्तयदामी छ बन्ने 
कुया मथेष्ट्ट खुरेभा्(२५ अङ्क) 

अनुसुगच –५ 

दपा ६ को उऩदपा ३ सॉग सम्फजन्धत 

सम्झौता – ऩत्र 

श्री भदाने गाउॉ ऩालरका (मस ऩतछ प्रथभ ऩऺ बतनने) य .............................जजल्रा 
......................गा.ऩा.÷न.ऩा.,वडा न......................को ...................भा सॊचारनभा यहेको 



 
 

.........................................(नाभ) मस ऩतछ दोस्रो ऩऺ बतनने ) बफच साझदेायी÷सहकामयभा 
आ.व...........................को वाषषयक जस्वकृत कामयक्रभ अन्र्तगत ऋणभा ब्माज अनुदान कामयक्रभ सॊचारन गनय 
तऩलशरफभोजजभका सतयहरुको खलबनभा यदह मो सम्झौता ऩत्रभा हस्ताऺय गरय लरमौ÷ददमौ । 

 

तऩलशर् 

१. सम्झौता बएको लभतत देखख मस सम्झौता बएको भातननेछ । तय ऋणको ब्माज अनुदान यकभ ऋण जस्वकृतत 
बएको लभतत फाट बुत्तान गरयनेछ । 

२. दोस्रो ऩऺरे कामयमोजना अनुरुऩको कामयहरु सम्झौता बएको लभततरे ............... ददन लबत्र शुरु गनुयऩनेछ । 

३. प्रथभ ऩऺरे दोस्रो ऩऺराई कामयप्रगततको आधायभा ब्माज अनुदानको यकभ फदढभा ३ क्रकस्ताभा ऋण प्रबाव गने 
सम्फजन्ध सॊस्थाको खाताभा उऩरब्ध गयाउने छ । ब्माज अनुदानको यकभ फदढभा रु.....................हुनेछ । 

४. क्रकस्ताभा बुत्तानी गदाय सम्फजन्धत प्राबफगधकको भुल्माड्ढन तथा स्थरगत अनुगभन सदहतको लसपयीसको 
आधायभा यकभ बुत्तानी गयीनेछ । दोस्रो ऩऺरे कामय गदाय प्राषवगधकको तनदेसन अनुसाय कामय गनुय ऩनेछ । 

५. सोधबनाय ददनुऩने बएभा वा अन्तीभ क्रकस्ता बुत्तानी गने सम्फन्धभा प्राषवगधकरे कामय सम्ऩन्न भूल्माड्ढन गरय 
अजन्तभ बफर सदहतको कामय सम्ऩन्न प्रततवेदन तमाय गरय दोस्रो ऩऺरे प्रथभ ऩऺ सॊग अनुयोध गनुयऩनेछ । प्रथभ 
ऩऺफाट यीतऩुवयक सम्ऩुणय प्रततवेदन प्राप्त बएऩतछ बुत्तातनको आवस्मक व्मवस्था लभराईनेछ । 

६. ब्माज अनुदान यकभ कभ गदाय सम्फजन्धत ऋण प्रबाव गने सॊस्थाको तोक्रकएको अवगधको ब्माज यकभ खुल्ने 
प्रभाण ऩेश गनुयऩनेछ । 

७. सम्झौता रागु हुने लभतत य अवगध 

८. बुत्तातन अवस्था 

प्रथभ ऩऺदोस्रो ऩऺ (अनुदानग्रादह) 

हस्ताऺय्................                                        हस्ताऺ्.................... 

नाभ्.....................                                        नाभ्........................ 

ऩद्........................                                       ऩद्........................ 

सॊस्थाको छाऩ्..........................                             पोन नॊ...................  

 



 
 

 

अनुसुगच –६ 

दपा ४ को उऩदपा २ सॊग सॊम्फजन्धत 

ऋणको रागग ब्माज अनुदान उऩरब्ध हुने व्मवसामहरु 

क) कृषष तथा ऩशुऩारन 

१. तयकायी उत्ऩादन,प्रशोधन,बण्डायण तथा बफक्रक्र षवतयण । 

२. फीउ बफजन उत्ऩादन,प्रशोधन,बण्डायण तथा बफक्रक्र षवतयण । 

३. ऩशु ऩॊतछऩारन,रोकर कुखुया,कालरज,अजस्रज य हाॉसऩारन सो को भास ु एवॊ अण्डाको  बण्डायण,प्रशोधन तथा 
बफक्रक्र षवतयण । 

४. परपुर उत्ऩादन,उत्ऩाददत परपुरको प्रसोधन,बण्डायण य षवतयण । 

५. दगु्ध उत्ऩादन ,प्रशोधन य बफक्रक्र षवतयण । 

६. भत्स्मऩारन,उत्ऩाददत भाछाको बण्डायण तथा बफक्रक्र षवतयण । 

७. च्माउ उत्ऩादन,प्रसोधन,बण्डायण तथा बफक्रक्र षवतयण । 

८.व्मवसामीक फाख्राऩारन,भौयीऩारन,गाईऩारन,फॊगुय ऩारन । 

९. ऩशु फधशारा,भासुजन्म उत्ऩादन सोको प्रसोधन,बण्डायण तथा बफक्रक्र बफतयण । 

१०. आरुखेती,खाद्मान्म फारी उत्ऩादन,प्रसोधन,बण्डायण तथा बफक्रक्र बफतयण । 

११. उखु,कक्रप,गचमा,अरैगच,अदवुा,फेसाय,सुमयभुखख खेती तथा तमतनहरुको बण्डायण,प्रसोधन य बफक्रक्र षवतयण । 

१२. कोदो,जौँ,पाऩय,लसराभको उत्ऩादन,प्रसोधन य बफक्रक्र षवतयण । 

१३. दरहन फालरको उत्ऩादन,प्रसोधन तथा बफक्रक्र षवतयण । 

१४. प्राङ्गायीक तथा जैबफक भर,जैबफक बफषागध तनभायण÷उत्ऩादन । 

१५. ऩशु ऩॊछीजन्म उधोग । 

१६. बेडा,च्माङग्रा,य चौयी जस्ता सॊयऺणको आवश्मकता  यहेका ऩशु ऩॊछीका व्मवसामीक उत्ऩादन । 

१७. कृषष वन प्रणलरभा सभाषवष्ट्ट व्मवसामहरु । 



 
 

१८. बेडा,च्माङग्रा य चौयी जस्ता सॊयऺणको आवश्मकता यहेका ऩशुऩजन्छको व्मवसामीक उत्ऩादन । 

१९.कृषष,वन प्रणलरभा सभाबफष्ट्ट व्मवसामहरु 

 

ख) औद्मोगगक ऺेत्र् 

१   कृषष जन्म उत्ऩादनफाट सॊचालरत उद्मोग् गुन्रकु,गचप्स,जुस रगामतका घयेरु उद्मोगहरु 

अनुसुगच – ७ 

चायीत्रीक भुचुल्का 

श्री भदाने गाउॉ ऩालरका गुल्भी वडा नॊ.......भा फस्ने श्री........................को नाती श्री.......................को छोया 
वषय...........को श्री......................जाने फुझ े सम्भ तनजको नैततक आचयण दठक छ । षवगतभा गाउॉ ऩालरका फाट 
प्रदान गरयने व्मवसामक ऋणको रागी व्माज अनुदान कामयक्रभभा सहबागी फनाउॉ दा जुन उद्देश्मरे ऋण लरईएको हो 
सो उद्देश्म ऩुया गनेछ बन्ने कसभ हाभी षवश्वस्त छौ । तनजरे ऋण उऩरब्ध गयाएको सभमफाट प्रदान गरयएको 
ऋणचुक्ता तारलभ फभोजजभ ऋण चुक्ता गदै जानेछ । मदद ऋण चुक्ता नगयेभा तनजको आम ज्माथा फाट ऋण 
चुत्ता गयाउनभा हालभ भन्जुय छौँ । उद्देश्म अनुसाय ऋण ऩरयचारन नगयेको ऩाईएभा हाभीरे तुरुन्त गाउॉ ऩालरकाभा 
सुचना ददनेछौ । असुर उऩय गयाउने दातमत्व हाभी स्वमॊभा यहने छ । 

फडा प्रतततनगध कजम्तभा १जना 

नाभ थय्                             सम्ऩकय  न् हस्ताऺय् 

१. 

२. 

सभाजसेषव तथा फुद्दीजजवी कम्तीभा १ जना 

नाभ थय्                             सम्ऩकय  नॊ हस्ताऺय् 

१. 

२. 

सगधमाय छय तछभेकी कजम्तभा ३ जना  

नाभ थय्                             सम्ऩकय  न्हस्ताऺय् 



 
 

१. 

२. 

३. 

 

भदाने गाउॉ ऩालरका 

गाउॉ  कामयऩालरकाको कामायरम 

ऩ.स् ऩुकोटदह,गुल्भी 

च.न् प्रदेश नॊ.५,नेऩार 

लभतत् २०७७/   / 

जो जस सॊग सम्फजन्धत छ । 

षवषम् व्मवसातमक प्रस्तावना ऩेश गनुयहुन । 

प्रस्तुत षवषमभा मस गाउॉ ऩालरकाको आ.व. २०७७/०७८ को कामयक्रभ अनतयगत कृषष,ऩशु,उद्मोग ऺेत्रभा व्मवसामीक 
रुऩभा काभ गनय ईच्छुक कालबड १९ फाट वैदेलशक योजगाय गभुाएका तथा फेयोजगाय तय उद्मभलशर मुवा जनशत्तीराई 
व्मवसासमक ऋणका रागग व्माज अनुदान कामयबफगध २०७७ फभोजजभ ५० हजाय देखख ७ राख रुऩैँमा सम्भ ऋणको 
रागी व्माज अनुदान उऩरब्ध गयाउने कामयक्रभ यहेको हुॉदा सुचना प्रकाशन बएको लभततरे १५ ददन लबत्र व्मवसातमक 
ऋणका रागग व्माज अनुदान कामयबफगध २०७७ को अनुसुगच २ फभोजजभका आवश्मक कागजात सदहत मस 
गाउॉ ऩालरकाभा व्मवसातमक प्रस्तावना ऩेश गनुयहुन अनुयोध छ । थऩ जानकारयको रागग भदाने गाउॉ ऩालरकाको 
धबदकष्ट्तब धधध।mफभफरझगर।नमख।रउभा हेनय वा सम्फजन्धत वडा कामायरमभा सम्ऩकय  गनुयहुन अनुयोध छ । )  

 प्रभुख प्रशासकीम अगधकृत 

 

 

 

 

 


