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िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका 
स्थानीय राजपत्र 

खण्ड: ०६                   संख्या: ०७         मिमि: २०७९।०७।०६ 
 

भाग-२ 
सम्बि ्२०७९ सािको काययविमि नं. ५ 

बैदेशिक रोजगारबाट फकेर कृवि फिय सञ् चािन गनेका िामग प्रोत्साहन काययक्रि 
पररचािन काययविमि, २०७९ 

प्रस्िािना: िैदेशिक रोजगारको क्रििा प्राप्त अनभुि र अनभुमुिहरुिाई उपयोग गदै 
स्िदेि फकेर व्यिसावयक कृवि पिपुािन पेिािा आिद्ध हनु े नेपािी यिुाहरुको 
संख्या बविरहेको अिस्थािा विदेििा प्राप्त सीप र उजायिाई स्िदेििा उपयोग गरी 
आन्िररक उत्पादनको बवृद्ध सँगै रोजगारीका अिसरहरु मसजयना गनय विदेिबाट फकेर 
देि मभतै्र कृवि/पिपुािन पेिािा व्यिसावयक रुपिे सवक्रय हनु चाहन े िा सवक्रय 
भइरहेका यिुाहरुको िनोिि बिाउन िथा उनीहरुको व्यिसावयकिािा सहयोग 
परु् याउन बाञ्छनीय भएकोिे िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका प्रिासवकय काययविमि (मनयमिि) 
गने ऐन, २०७४ को दफा ४ िे ददएको अमिकार प्रयोग गरी िाछापचु्छ्रे 
गाउँपामिकािे यो काययविमि जारी गरेको छ ।  
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पररच्छ्छेद -१ 

प्रारशम्भक 

१. संशिप्त नाि र प्रारम्भ:- (१) यस काययविमिको नाि बैदेशिक रोजगारबाट फकेर 
कृवि फिय सञ् चािन गनेका िामग प्रोत्साहन काययक्रि पररचािन काययविमि, 
२०७९ रहन ेछ । 

(२) यो काययविमि गाँउ काययपामिकाबाट स्िीकृि भएको मिमिबाट िाग ु
हनुेछ।  

२. पररभािााः- वििय िा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस काययविमििााः  

(क) “काययपामिका” भन्नािे िाछापचु्छ्रे गाँउकाययपामिकािाई सम्झन ु
पदयछ ।  

(ख) “समिमि” भन्नािे िाछापचु्छ्रे गाँउपामिकाको कृवि विकास समिमििाई 
सम्झन ुपदयछ ।  

(ग) “िाखा” भन्नािे िाछापचु्छ्रे गाँउपामिकाको कृवि िाखािाई सम्झन ु
पदयछ ।  

(घ) “िडा कायायिय” भन्नािे िाछापचु्छ्रे गाँउपामिकाका िडा 
कायायियिाई सम्झन ुपदयछ ।  

(ङ) “िलु्याङ्गन समिमि” भन्नािे यस काययविमिको दफा ४ बिोशजि गठन 
भएको समिमििाई सम्झन ुपदयछ ।  

(च) “िैदेशिक रोजगारबाट फकेका” भन्नािे अथोपाजयन िा अध्ययन 
आददको मसिमसिािा नेपािभन्दा बावहर कुनै पमन देििा कशम्ििा 
६ िवहना बमस स्िदेेि फकेका नेपािी नागररकहरुिाई बझु्न ु
पदयछ।  



खण्ड: ०६                      संख्या: ०७              स्थानीय राजपत्र मिमि: २०७९।०७।०६ 

 

3 
 

(छ) यस काययविमि अनसुारको अनदुान प्राप्त गनय िैदेशिक रोजगारबाट 
फकेको कशम्ििा ६ िवहना र बवििा दईु ििय िथा उिेरको हकिा 
५० बिय ननाघेको हनु ुपनेछ ।  

(ज) “उद्यिी/व्यिसायी” भन्नािे गाँउपामिका िथा करदािा कायायियिा 
व्यिसाय दिाय िथा नविकरण गरेका कृवि/पि ु फािय िथा 
व्यािसावयक कृिकहरुिाई सम्झन ुपदयछ ।  

 

पररच्छ्छेद -२ 

प्रस्िाि आव्हान र िूल्याङ्कन सम्बन्िी व्यिस्था 
 

३. प्रस्िाि आव्हान: (१) यस काययविमि बिोशजि कृवि िथा पिपुािनिा अनदुानिा 
उपिब्ि गराउन गाँउपामिकाको कृवि िथा पि ुसेिा िाखािे िोवकएको िाँचािा 
िैदेशिक रोजगारबाट फकेका व्यशिहरुिाई स्थानीय पत्रपमत्रका, स्थानीय 
रेमडयो, गाँउपामिकाको ििेसाइट, फेसिकु पेज आदद िाफय ि कशम्ििा १५ 
ददनको सिय ददएर प्रस्िाि आव्हान गनुय पनेछ । यस्िो सूचना गाँउपामिका 
िथा सम्पणुय िडा कायायियहरुको सूचना बोडयिा टाँस गनुय पनेछ ।  

(२) यस काययविमि अनरुुप कृवि िथा पिपुािनिा अनदुान िाग गनय चाहन े
िैदेशिक रोजगारबाट फकेकाहरुिे िोवकएको मिमि मभत्र आफुिे िाग गरेको 
अनदुान सम्िशन्ि वििरण सवहि अनसूुची - १ को िाँचािा प्रस्िाि पेि गनुय पने 
छ ।  

(३) अनदुान िाग गनय सम्िशन्िि कायायियिा पेि गने प्रस्िािको साथिा 
सम्िशन्िि िडा कायायियको मसफाररस, बैदेशिक रोजगारिा कशम्ििा ६ िवहना 
बसेको र स्िदेि फवकय एको कशम्ििा ६ िवहना िथा दईु ििय भएको प्रिाण, 
व्यिसाय दिाय नविकरण प्रिाण पत्र प्यान/भ्याट दिाय प्रिाण पत्र करचिुा 
प्रिाण पत्र अनभुि िथा िामििको प्रिाण पत्रको प्रमिमिवप, व्यशिको हकिा 
नागररकिाको प्रमिमिवप अरु कुनै मनकायबाट दईु ििय यिा कृवििा कुनै पमन 
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प्रकारका अनदुान नमिएको स्ि घोिणा पत्र सिेि संिग्न गाँउकायायपामिकाको 
कायायियिा मनिदेन ददन ुपनैछ ।  

 

४. प्रस्िाि िूल्याङ्गन समिमि: (१) यस काययविमि बिोशजि अनदुान हस्िान्िरणको 
िामग प्राप्त प्रस्िािहरु छनौट गनय देहाय बिोशजिको एक प्रस्िाि िूल्याङ्गन 
समिमि रहन ेछ ।  

(क) आमथयक विकास समिमि संयोजक िाछापचु्छ्रे गाँउपामिका   संयोजक  

(ख) प्रिखु प्रिासकीय अमिकृि िाछापचु्छ्रे  गाँउपामिका    सदस्य  

(ग) आमथयक प्रिासन िाखा प्रिखु                     सदस्य  

(घ) पि ुसेिा िाखा प्रिखु िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका        सदस्य   

(ङ) कृवि िाखा प्रिखु िाछापचु्छ्रे गाँउपामिका           सदस्य सशचि  

(२) िलु्याङ्गकन समिमिको बैठक आिस्यकिा अनसुार बस्न सक्न ेछ ।  

(३) िलु्याङ्गकन समिमिको बैठकिा आिस्यकिा अनसुार गाँउपामिका 
अध्यि,उपाध्ि, आमथयक विकास समिमिका सदस्यहरु , िडा अध्यिहरु िथा 
वििय विज्ञहरुिाई आिन्त्रण गनय सवकनछे ।  

(४) प्रस्िाि िलु्याङ्गकन गदाय िलु्याङ्गकन समिमििे अनसूुची -२ बिोशजिका 
िूल्याङ्कनका आिारहरु अनसुार गनुय पनेछ।  

(५)िलु्याङ्गकन समिमििे प्राप्त प्रस्िािहरु िलु्याङ्गकन  गरी क्रिबद्द बिी अङ्क 
प्राप्त गने प्रस्िािहरु स्िीकृि गनुय पनेछ।  

(६) िलु्याङ्गकन समिमििे प्राप्त प्रस्िािहरु िलु्याङ्गकन गदाय आिस्यकिा 
अनसुार अनगुिन िथा मनररिण गरी प्रमििेदन मिन सक्नेछन ।  

                 

पररच्छ्छेद -३ 

अनदुान हस्िान्िरण सम्बन्िी प्रवक्रया एिि ्सियहरु 

 

५. अनदुान हस्िान्िरणिा प्राथमिकिा: कृवि अनदुान हस्िान्िरणिा देहाय 
बिोशजिका व्यशिहरुिाई प्राथमिकिा ददइनछे:  
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(क) बैदेशिक रोजगारको क्रििा सम्िशन्िि विियिा (कृवि/पिपुािन) 
अध्ययन िा काि गरेको । 

(ख) िैदेशिक रोजगारबाट फकेपमछ मनशज फिय दिाय गरी संचािन 
गरररहेको । 

(ग) कृवि िथा पिपुािन सम्िन्िी िामिि प्राप्त गरी व्यिसावयक 
कृवि/पिपुािन गरररहेको ।  

(घ) बाझो जमिनिाई उपयोग गरी खाद्यान् न, िरकारी, िसिाबािी, 
फिफुि, पंशि िथा पिपुािन व्यिसाय व्यिसावयक रुपिा 
गरररहेका ।  

(ङ) खाद्दान्न बािीको हकिा कशम्ििा १० रोपनी, िरकारीको िामग 
२रोपनी (प्िाशस्टक घरमभत्र खेिी गनेिे ५०० िगय मिटर), 
िसिािािीको हकिा कशम्ििा २ रोपनी जमिनिा व्यिसावयक खेिी 
गनुयपने ।  

(च) कुखरुाको हकिा २,०००, गाई/ भैँसी  ५ िटा िाउ, बाख्रा १५ 
िटा िाउ, िथा िाछाको हकिा ३ रोपनीिा व्यिसाय गनुयपने छ 
।  

६. अनदुान हस्िान्िरण सम्बन्िी प्रवक्रया: अनदुान हस्िान्िरणका िामग देहाय 
बिोशजिका प्रवक्रयाहरु अििम्बन गररनेछ: 

क) यस काययक्रिको िामग गाँउपामिकाको िफय बाट हरेक आमथयक 
बियिा विमनयोजन हनुे रकिको पररमि मभत्र रही िथा यस 
काययक्रिको िामग प्राप्त प्रस्िािहरुको आिारिा कृिकहरुको िििा 
र काययक्रि संचािन भएपमछ हनु े उपिशब्िहरुिाई ध्यानिा राशख 
िलु्याङ्गकन समिमििे मसफाररस गरे बिोशजिको कृवि अनदुान 
प्रचमिि आमथयक काययविमि सम्िशन्ि काननुको अमिनिा रही यसै 
काययविमि बिोशजिको िापदण्ड पगेुको व्यशि सँग सम्झौिा गरी 
कृवि अनदुान हस्िान्िरण गररन ेछ।  
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ख) िैदेशिक रोजगारबाट फकेका यिुाहरुको अिस्था, आिस्यकिा र 
कृवि व्यिसायबाट हनु ेरोजगारीका आिारिा िागि अनिुानको ५० 
प्रमििि अनदुान उपिब्ि गराइने छ ।  

ग) यस काययक्रि अन्िरगि उपिब्ि गराईने प्रविमिको आपिुी र 
वििरण साियजमनक खररद एन २०६३ र साियजमनक खररद 
मनयिाििी २०६४ बिोशजि गररनेछ ।  

७. कृवि अनदुान अन्िगयि संचािन गनय सवकने काययक्रिहरु: कृवि अनदुान अन्िगयि 
देहाय बिोशजिका काययक्रिहरु सञ्चािन गनय सवकनछे:  

 

८. अनदुान हस्िान्िरणका सियहरु: अनदुान हस्िान्िरणका सियहरु देहाय बिोशजि 
रहेका छन:्  

(क) कृिकहरुिे प्राप्त गरेको अनदुानको उशचि प्रयोग गनुय पने छ ।  

(ख) अनदुान प्राप्त गरेको मनिायण िथा खररद गरेको भौमिक 
सािामिहरुको िििय संम्भार गनुय पने छ यदद सािामिहरु मबिकेो 
खण्डिा आफैिे िियि गनुय पने छ।  

(ग) अनदुान प्राप्त गरेको मिमििे ५ ििय सम्ि सम्झौिा अनसुारको काि 
गनुय पने छ। साथै यन्त्र उपकरणको हकिा ५ िियसम्ि अरुिाई 
हस्िान्िरण गनय पाइन े छैन यदद सम्झौिा अनसुारको काययक्रि ५ 

क्र.सं. काययक्रि 
गाउँपामिका बाट 
ददइने अनदुान 

कृिक/सिहु/सहकारी 
िागि सहकारी 

१ आिमुनक कृवि यन्त्र उपकरणहरुको खररद ५० ५० 

२ टनेि/मिन हाउस मनिायण  ५० ५० 

३ पि ु/पंशि पािनको िामग गोठखोर मनिायण  ५० ५० 

४ प्िाविक पोखरी  ५० ५० 

५ िाछा पोखरी मनिायण  ५० ५० 

६ बीउ, मबरुिा, िि खररद  ५० ५० 



खण्ड: ०६                      संख्या: ०७              स्थानीय राजपत्र मिमि: २०७९।०७।०६ 

 

7 
 

बिय अगामड नै छोडेिा िा यन्त्र उपकरणहरु अरुिाइ मबवक्र गरेिा 
सम्िशन्िि कृिकिे अनदुान िापिको रकि अििु उपर गरी 
प्रचमिि कानून अनसुार कारिाही गररनेछ साथै अन्य अनदुानिा 
सहभामग गराइने छैन ।  

(घ) अनदुानिा प्राप्त कृवि यन्त्र उपकरणहरु सम्िशन्िि कृिकिे आफ्नो 
बाहेक अन्य कृिकहरुको कािको िामग प्रचमिि ज्यािा मिएर 
उपयोग गनय यो काययविमििे रोक्न ेछैन ।  

(ङ) कृवि अनदुान अनसूुची -३ को िाँचािा सम्झौिा गराइ हस्िान्िरण 
गनुय पने छ 

 

पररच्छ्छेद -४ 

अनगुिन, मनरीिण िथा िूल्याङ्कन  

९. अनगुिन मनरीिण िथा िलु्याङ्गकन सम्बन्िी व्यिस्था: यस काययविमि अनसुार 
उपिब्ि गराइने कृवि अनदुान सदपुयोग भए नभएको बारेिा कायायियिे जनुसकैु 
सियिा अनगुिन, मनरीिण िथा िलु्याङ्गकन गनय सक्नेछ ।  

 

पररच्छ्छेद -५  

विविि 

१०. बािा अड्काउ फुकाउने अमिकार: यस काययविमििा उल्िेशखि कुनै 
प्राििानहरुिा दिवििा उत्पन्न भएिा िा यस काययविमि कायायन्ियन्िा कुनै बािा 
परेिा सोको व्याख्या गने िािा अड्काउ फुकाउने अमिकार गाउँ 
काययपामिकािा रहनेछ ।  

११. प्रचमिि काननु बिोशजि हनुे: यस काययविमििा उल्िेशखि कुनै प्राििान 
प्रचमिि काननुसँग बाशझएिा बाशझएको हदसम्ि अिान्य हनुेछ।  

१२. काययविमि संिोिन: िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका, गाउँकाययपामिकािे आिश्यकिाको 
आिारिा यस काययविमििा संिोिन गनय सक्ने छ ।  
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अनसूुची -१ 

दफा ३ (२) सँग सम्बशन्िि 

कृवि अनदुान सहयोगको िामग कृिकिे कायायियिा पेि गने मनिेदनको िाचँा 
 

                                               मिमि ................... 
  श्री कायायिय प्रिखु ज्यू  

  िाछापचु्छ्रे गाँउपामिका, गाँउकाययपामिकाको कायायिय,   

   िाहाचोक कास्की  

                    विियाः िैदेशिक रोजगारीबाट फकेका यिुाहरुिाइ प्रदान गररने कृवि अनदुान 
उपिब्ि गराई ददन ुहनु । 

कास्की शजल्िा िाछापचु्छ्रे गाँउपामिका ............नं िडा मनिासी ि 
................................विगि ......बिय ..............देििा िैदेशिक रोजगारीिा संिग्न भई 
.........................मिमििा देि फकेपमछ ......................नािको फिय 
.........................कायायिउिा ...................मिमििा देि फकेपमछ .................नािको फिय 
...............कायायियिा ................मिमििा दिाय गरेर व्यिसावयकक कृवि/पिपुािन गरररहेको 
छु । िैिे संचािन गरररहेको कृवि/पिपुािन फियको िामग .................सािामि/ योजना अमि 
आिस्यक परेकोिे उि सािामि/योजना उपिब्ि गराई ददन ुहनु मनिेदन दस्िरु िापिको रानस्ि 
दाशखिा गरी भौचर सवहि यो मनिेदन पेि गरेको छु ।                    

१) मनिेदकको नाि  

२) ठेगाना 
३) फियको नाि  

४) फिय संचािन गरेको स्थान  

५) फिय दिाय मिमि र नम्िर  

६) बैदेशिक रोजगारीिा गएको देिको नाि  

७) बैदेशिक रोजगारीिा बसेको सिय  

८) बैदेशिक रोजगारी बाट फकेको मिमि  

९) बैदेशिक रोजगारीिा रहदा गरेको काि/अनभुि  

१०) फियिा िगामन भएको पुशँज   

क) शस्थर पुशँज 
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   ख) चाि ुपुशँज  

११) फियबाट हनुे बावियक आम्दानी रु  

१२) िाग गररएको सािामि/योजना 
 

संिग्न कागजािहरु: 
१. नागररकिाको प्रमिमिवप। 

२. विदेििा बसेको र देि फकेको मिमि खलु्ने राहदानीको प्रमिमिवप। 

३. व्यिसाय दिाय/नविकरणको प्रिाणपत्रको प्रमिमिवप । 

४. पान/भ्याट दिाय नं.। 

५. करचिुाको प्रमिमिवप। 

६. फिय संचािन भइरहेको जग्गािनी प्रिाण पूजायको प्रमिमिवप/भाडािा भए करार 
सम्झौिाको प्रमिमिवप । 

७. विदेििा हुँदा सम्बशन्िि काि गरेको भए सो को प्रिाशणि प्रमिमिवप अन्य िामििहरु 
भए प्रिाण पत्रको प्रमिमिवप। 

८. सम्बशन्िि िडाको मसफाररस प्रस्िाविि काययक्रि दईु ििय अगामडदेशख हािसम्ि अन्य 
कुनै मनकायबाट अनदुानिा प्राप्त नगरेको स्ि घोिणा पत्र ।  

                                                                   

 

 

मनिेदकको  नाि: 
ठेगाना: 
दस्िखि: 
सम्पकय  न: 
संस्थाको छाप: 
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अनसूुची -२ 

दफा ४ (४) सँग सम्बशन्िि 

    

         सूचना आव्हान पश्चाि प्राप्त प्रस्िािहरुिाई देहाएको आिारिा िलु्याङ्गकन गररनेछ   

प्रस्िािना िूल्याङ्कनका आिारहरु 

क्र.सं. िूल्याङ्कनका आिारहरु प्रदान गररने अङ्क 

१ 
प्रस्िाििा उल्िेशखि काि नै विदेि िथा स्िदेििा गरेको प्रिाण 
खिेुको  

१० 

२ 
िवहिा दमिि िोपउन्िखु र गाँउपामिकािे पवहचान गरेको अमि 
विपन् न घर पररिारिा  सशुचकृि भएको  

१० 

३ 
कृवि िथा पिजुन्य व्यिसाय संचािन गदाय पररिारको सदस्य 
बाहेक अन्यिाई पमन रोजगारी ददईरहेको  

२० 

४ प्रस्िाविि कायय कृिकको िाग एिि ्आिस्यकिा भए नभएको   २० 

५ प्रस्िाविि बािी/िस्िकुो भौगोमिक एिं प्राविमिक उपयिुिा  २० 

६ व्यिसावयक कायययोजना  २० 

जम्िा १०० 
 

पनुश्वाः िामथ उल्िेशखि आिारिा िलु्याङ्कन गदाय कशम्ििा ५० अङ्क प्राप्त गने कृिक/कृवि फियिाई 
िात्र छनौट गनुय पनेछ साथै कृवि/पिपुािन व्यिसाय दिाय नविकरण नगरेको र व्यिसावयक 
कायययोजना पेि नगने कृिकको आिेदनिाई िलु्याङ्कनिा सहभागी गराईने छैन ।  
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अनसूुची -३ 

दफा ८ को बुदँा (ङ) सँग सम्बशन्िि 

         िैदेशिक रोजगारबाट फकेका यिुािाई ददईने कृवि अनदुान हस्िान्िरणको सम्झौिा  

मिशखि  िाछापचु्छ्रे गाँउपामिका ......नं िडा ..................टोि बस्ने ि ............................िे 
यस गाँउपामिबाट मिमि .................. िा प्रकाशिि ...................………………… 
………………………………………………………............. शिियकको सूचना बिोशजि कृवि /पिपुािन 
फाियको िफय बाट आिस्यक पने ……….................सािामि /योजना िाग गरेको छु । िैिे यस 
काययविमििाई राम्ररी बझेुको छु ।प्राप्त गरेको अनदुानको सही उपयोग गने छु । आजका मिमििे 
५ िियसम्ि कायययोजनािा उल्िेशखि काि गने छु । यो सम्झौिा विपररि काि गरेको प्रिाशणि 
भएिा गाँउपामिकाबाट अनदुान स्िरुप प्राप्त गरेको रकि वफिाय गनुयका साथै भविष्यिा 
गाँउपामिकाद्धारा प्रदान गररने कुनै पमन अनदुानको िामग अयोग्य हनु िन्जरु भई यस सम्झौिािा 
सहीछाप गररददए । 

प्राप्त गरेको उपकरणको वििरण 

मस.नं 
सािामि/योजना 

नाि 
पररिाण दर 

गा.पा.को 
अनदुान 

िागि 
सहभामगिा 

जम्िा 
रकि 

कैवफयि 

        

        

 

गाउँपामिकाको िफय बाट पवहिो पि       रोहिर         कृिक/फियको िफय बाट दोस्रो पि 

दस्िखि:                           दस्िखि:           दस्िखि: 
कियचारीको नाि:                     नािथर:            नािथर:  

पद:                               पद:                पद: 
मिमि:                              मिमि:               फियको छाप:  

छाप:  

 

आज्ञािे, 
बेदहरर अमिकारी 

प्रिखु प्रिासकीय अमिकृि



 

 

 

 िूल्याः रु. २५।- 

प्रकािकाः 

िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका 

गाउँ काययपामिकाको कायायिय 

िाहाचोक, कास्की 




