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ऩश/ुकृषष षवकास सम्फन्धी पभय दताय कामयषवलध, २०७८ 

ऩषृ्ठबलूभ: 
कृषष तथा ऩश ु ऩारन ऺेत्रराई ऩयम्ऩयागत तथा लनवायहभखुी अवस्थाफाट आधलुनक तफयरे 
व्मवसामीकयण गयेय प्रलतस्ऩलधय रुऩभा सऺभ फनाई उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फढाउन ुआवश्मक छ। 
मसका रालग ऩशऩुॊक्षऺ/कृषषजन्म उत्ऩादन, प्रसोधन तथा फजायीकयण गयी कृषकराई थऩ प्रलतस्ऩधॉ 
तथा उत्ऩादन भखुी फनाउनको रालग प्रदान गरयने थऩ सहमोग तथा कामयक्रमभराई अझ फढी 
प्रबावकायी एॊवभ ्ऩायदशॉ रुऩभा रक्षऺत वगयसम्भ ऩमुायउन य ऩश/ुकृषष व्मवसामराई आलथयक उऩाजयन 
,स्वयोजगाय प्रफर्द्यन एॊवभ ् गरयवी न्मूनीकयणको भाध्मभफाट याषष्डम अथय व्मवस्थाभा ठोस मोगदान 
ऩमुायउनकुो साथै फढदो षवदेश ऩरामन हनुे दयराई लनरुत्साषहत गयी मस गाउॉऩालरकाभा कृषष तथा 
ऩशऩुन्छीऩारन व्मवसामको भाध्मभफाट गाउॉऩालरकाराई आवश्मक ऩश ु तथा कृषष जन्म भागराई 
ऩूलतय गयी फढी बएको उत्ऩादन गाउॉऩालरका फाषहय लनमायत गयी कृषष तथा ऩश ुऩारन व्मवसामफाट 
कृषकको जीवन स्तय उकास्नकुो साथै मस गाउॉऩालरकाको षवलबन्न नीलत तथा कामयक्रमभराई सहज, 
सयर, ऩायदशॉ य प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गनय घयऩझोङ गाउॉकामयऩालरकारे स्थानीम सयकाय 
सॊचारन ऐन २०७४ को दपा १०२(२) रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी  मो कामयषवलध जायी 
गयेको छ।  

    ऩरयच्छेद १ 

प्रायक्षम्बक 

1. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मो कामयषवलधको नाभ " ऩश/ुकृषष  षवकास सम्फन्धी पभय दताय 
कामयषवलध २०७८" यहेको छ। (२) मो कामयषवलध घयऩझोङ गाउॉऩालरका गाउॉ कामयऩलरकाफाट 
स्वीकृत बई स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन बएको लभलतफाट रागू हनुेछ।  

2. ऩरयबाषा : षवषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयषवलधभा, 
क) "गाउॉऩालरका" बन्नारे घयऩझोङ गाउॉऩालरका सम्झन ुऩदयछ ।  

ख) "कामायरम" बन्नारे घयऩझोङ गाउॉकामयऩालरकाको कामायरम सम्झन ुऩदयछ। 

ग) "कृषष सलभलत" बन्नारे घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको कृषष सलभलत सम्झन ुऩदयछ ।  

घ) "शाखा" बन्नारे घयऩझोङ गाउॉऩालरका ऩश ुतथा कृषष षवकास शाखा सम्झन ुऩदयछ ।  

           ङ) "लनजी पभय" बन्नारे एकर वा साझेदायी स्वालभत्वभा यही मस कामायरमभा दताय बएको                                 

                  पभय सम्झन ुऩदयछ। 

3. उरे्द्श्महरु : 
क)  ऩश/ुकृषष सेवा सम्फन्धी कामयक्रमभ सॊचारनभा सहमोग ऩमुायउने । 

ख) गाउॉ सबाफाट षवलनमोक्षजत यकभराई ऩायदशॉ फनाई सॊचारन गनय सहमोग ऩमुायउन।े 
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ग) सॊबाव्मता हेयी  कृषष तथा ऩश ुसम्फन्धी कामयक्रमभ प्रसायभा सहमोग ऩमुायउने । 

घ) गाउॉऩालरकाराई दूध, भास,ु अन्डा य भाछाभा आत्भलनबयय फनाई लनमायत प्रवद्धनभा  
सहमोग ऩमुायउने ।  

ङ) ऩश/ुकृषष व्मवसामको उद्यभशीरता प्रफधयन एॊवभ ् व्मवसामीकयण गनयका रालग 
आवश्मक प्रषवलध तथा लसऩराई रक्षऺत फगय सम्भ ऩमुायउन सहमोग स्वरुऩ अनदुान 
प्रदान गने ।  

च) ऩश/ुकृषष जन्म व्मवसामफाट उत्ऩाददत ऩदाथयहरुको गणुस्तय सधुाय गने य उत्ऩादन 
रागत न्मूलनकयण गने। 

छ) ऩश/ुकृषष व्मवसामराई प्रबावकायी तरयकारे सॊचारन गनयको रालग षवलबन्न प्रकायका 
फीउ, यसामलनक भर, कृषषऔजाय तथा  मी षवषम ऺेत्र सम्फन्धी तालरभहरुराई 
प्रबावकायीरुऩभा सॊचारन गने । 

 

 

ऩरयच्छेद २ 
ऩश/ुकृषष पभय षवकास सम्फन्धीको उऩदेमता य वगॉकयणको भाऩदण्ड 

4. ऩश/ुकृषष पभय दतायको उऩदेमता, भाऩदण्ड: (१) पभय दतायका रालग लनम्न वभोक्षजभका उऩदेमता   
य वगॉकयणको भाऩदण्ड : 

    (क) उऩदेमता 
१. ऩशऩुन्छी पभय/ दाना ऩसर /एग्रोबेट/डेयी ऩसर /भास ुऩसर ऩश ुषवकास शाखाभा 

अलबरेख याखी लतनीहरुको लनमभन, प्रफधयन य अनगुभन गने । 

२. गाउॉ सबाफाट स्वीकृत ऩशऩुॊऺी पभय प्रफधयन य ऩशऩुन्छी फजाय प्रफधयन कामयक्रमभराई 
प्रबावकायी रुऩभा कामायन्वमन गने । 

 

    (ख) व्मवसाषमक ऩशऩुन्छी पभयको वगॉकयणको भाऩदण्ड : मस गाउॉऩालरकाभा धेयै ऩालरने य 
व्मवसाषमक रुऩभा सञ्चारनभा आएको गाई, फाख्रा, फगुॊय/सुॊगयु , कुखयुा, भाछाराई 
सॊख्माको आधायभा ३ वगयभा  साना व्मवसाषमक पभय,  भझौरा व्मवसाषमक पभय य  ठूरा 
व्मवसाषमक पभयभा फगॉकयण गरयएको छ। 
१.  व्मवसाषमक गाई पभयको फलगयकयण : मस पभयराई ३ वगयभा षवबाजन गरयएको छ । 

क) साना व्मवसाषमक गाई पभय : २ देक्षख ५ वटा गाई ऩारन गयी दूध उत्ऩादन 
व्मवसाम शरुु गयेको पभयराई  भालनने छ। 

ख)भझौरा व्मवसाषमक गाई पभय: ६ देक्षख  १० वटा गाई ऩारन गयी दूध  
उत्ऩादन व्मवसाम शरुु गयेको पभयराई  भालनने छ।                
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ग) ठूरा व्मवसाषमक गाई पभय : ११ वटा बन्दा वढी गाई ऩारन गयी दूध  
उत्ऩादन व्मवसाम शरुु गयेको पभयराई भालनने छ। 

२.  व्मवसाषमक फाख्रा पभयको फलगयकयण : मस पभयराई ३ वगयभा षवबाजन गरयएको छ। 

क) साना व्मवसाषमक फाख्रा पभय :२०-३० वटा भाउ फाख्रा  ऩारन गयी 
व्मवसाम  शरुु गयेको पभयराई भालनने छ । 

ख)भझौरा व्मवसाषमक फाख्रा पभय : ३१-५० वटा भाउ फाख्रा  ऩारन गयी 
व्मवसाम शरुु गयेको पभयराई भालनने छ ।  

ग) ठूरा व्मवसाषमक फाख्रा पभय : ५१ वटा बन्दा फढी भाउ फाख्रा  ऩारन गयी 
व्मवसाम शरुु गयेको पभयराई भालनने छ । 

३.  व्मवसाषमक फॊगयु/सुॊगयु पभयको फगॉकयण: मस पभयराई ३ वगयभा षवबाजन गरयएको 
छ।  

क)  साना व्मवसाषमक फगुॊय/सुॊगयु पभय :ऩाठाऩाठी उत्ऩादनको रालग बए ५-१० 
वटा भाउ फॊगयु य भासकुा रालग बए १०-२० वटा फॊगयु ऩारन गयी व्मवसाम 
शरुु गयेको पभयराई भालननेछ।  

ख) भझौरा व्मवसाषमक फगुॊय/सुॊगयु पभय : ऩाठाऩाठी उत्ऩादनको रालग बए ११-
२० वटा भाउ फॊगयु य भासकुा रालग बए कक्षम्तभा २१-३५ वटा फॊगयु ऩारन 
गयी व्मवसाम शरुु गयेको पभयराई भालननेछ।  

ग) ठुरा व्मवसाषमक फगुॊय/सुॊगयु पभय :ऩाठाऩाठी उत्ऩादनको रागी बए २१ वटा 
बन्दा फढी भाउ फॊगयु य भासकुा रालग बए ३६ वटा  बन्दा फढी फॊगयु ऩारन 
गयी व्मवसाम शरुु गयेको पभयराई भालनने छ।  

४. व्मवसाषमक कुखयुा पभयको फलगयकयण : मस पभयराई ३ वगयभा षवबाजन गरयएको 
छ। 

क) साना व्मवसाषमक कुखयुा पभय : १००-५०० वटा रेमसय , ब्रोइरय वा ५०-
१०० स्थानीम जातको कुखयुा , टकी , हाॉस , फट्टाइ ऩारन गयी व्मवसाम 
शरुु गयेको पभयराई भालनने छ।  

ख) भझौरा व्मवसाषमक कुखयुा पभय : ५०१-३००० वटा रेमसय , ब्रोइरय वा 
१०१-१००० स्थानीम जातको कुखयुा , टकी , हाॉस , फट्टाइ ऩारन गयी 
व्मवसाम शरुु गयेको पभयराई भालनने छ। 

ग) ठुरा व्मवसाषमक कुखयुा पभय : ३००१ वटा देक्षख वढी रेमसय , ब्रोइरय वा 
१००१ देक्षख वढी स्थानीम जातको कुखयुा , टकी , हाॉस , फट्टाइ ऩारन गयी 
व्मवसाम शरुु गयेको पभयराई भालनने छ।  

५. भाछा ऩारन पभयको फलगयकयण : मस पभयराई ३ वगयभा षवबाजन गरयएको छ। 
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क) साना व्मवसाषमक भाछा पभय :कक्षम्तभा १ योऩनी देखी ३ योऩनी सम्भ ऩोखयी 
लनभायण गयी व्मवसाषमक रुऩभा भाछा ऩारन व्मवसाम गयेको हनु ुऩनेछ ।  

ख) भझौरा व्मवसाषमक भाछा पभय : कक्षम्तभा ४ योऩनी देखी ५ योऩनी सम्भ 
ऩोखयी लनभायण गयी व्मवसामीक रुऩभा भाछा ऩारन व्मवसाम गयेको हनु ुऩनेछ 
।  

ग) ठुरा व्मवसाषमक भाछा पभय : कक्षम्तभा ६ योऩनी  बन्दा फढी जग्गाभा 
ऩोखयी लनभायण गयी व्मवसाषमक रुऩभा भाछा ऩारन व्मवसाम गयेको हनु ुऩनेछ 
।  

(२) लभक्षित पभय : दपा ४ को उऩदपा २ को खण्ड ख भा उल्रेख बएका न्मूनतभ आधाय ऩयुा 
गयेय एक बन्दा फढी षकलसभका ऩशऩुॊऺी एउटै व्मक्षिरे व्मवसाषमक तफयरे ऩारन गयेभा 
लभक्षित पभयको दताय गनुय ऩनेछ ।  

(३) उत्ऩादनको षवक्रमीको आधायभा ऩसरको फगॉकयण :  

क) भास ुऩसर : दैलनक १० के.जी. बन्दा फढी भास ु लफषक्रम गने भास ुऩसरराई दताय 
प्रकृमाभा रलगने छ।  

ख) डेयी ऩसर : दैलनक ३० लरटय बन्दा फढी दूध लफषक्रम गने डेयी ऩसरराई दताय 
प्रकृमाभा रलगने छ । 

ग) एग्रोबेट ऩसर : प्रभाण-ऩत्र सषहत खोलरएका एग्रोबेटहरुराई आवश्मकता अनसुाय  
शाखाभा दताय गरयने छ ।  

 

ऩरयच्छेद ३ 

ऩश ुतपय को पभय दताय प्रकृमा 
५) ऩश ुतपय को पभय दताय : मस गाउॉऩालरका लबत्रका ऩशऩुन्छी व्मवसाम ऩेशा गदै आइयहेका अगवुा 
कृषकरे आफ्नो पभय गाउॉऩालरकाभा दताय गनय चाहेभा गाउॉऩालरका कृषष/ ऩश ुप्राषवलधक फाट षपल्ड 
अवरोकन गयी पभय दताय गनय उऩमिु देक्षखएभा कृषष/ ऩश ुशाखाभा पभय दताय गरयनेछ।उि पभय 
दतायको रालग लनम्न वभोक्षजभको षववयण उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।            

क) लनवेदन अनसूुची १ फभोक्षजभको ढाॉचा 
ख) नेऩारी नागरयकताको प्रभाण ऩत्रको छामाॉप्रलत 

ग) २ प्रलत ऩासऩोटय साइजको पोटो  

घ) चाय षकल्रा प्रभाक्षणत सजयलभन भचुलु्का 
ङ) जग्गा धनीको रारऩूजायको छामाॉप्रलत  

च) जग्गा बाडाभा बए सो को सम्झौता ऩत्र (कक्षम्तभा ५ फषयको हनु ुऩने) 

छ) व्मक्षिगत वा सॊगोरभा बए स्वघोषणा/भञ्जुयीनाभा  



  5 
 

ज) याजश्व खाताभा याजश्व फझुाएको यलसद  

झ) सम्फक्षन्धत वडा कामायरमको लसपारयस  

ञ) न्मूनतभ भाऩदण्ड अनसुाय व्मवसाम शरुु गयीसकेको वा व्मवसाम नषवकयणको हकभा 
गाउॉऩालरकाका कृषष प्राषवलधक, ऩश ु सेवा/ ऩश ु स्वास््म प्राषवलधकको स्थरगत 
अनगुभनको प्रलतवेदन।      

द्रष्टव्म: नमाॉ व्मवसाम शरुु गने कृषकराई पभय दताय प्रकृमाभा रलगनेछ तय लनजको प्रलतवद्धता 
अनसुाय व्मवसाम शरुु गयेको हनु ु ऩदयछ। मदद लनधायरयत सभम सम्भ ऩलन व्मवसाम शरुु नगयेको 
खण्डभा घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको लनणयम अनसुाय पभय खायेज वा कायवाही प्रकृमाभा रलगनेछ ।  

१. दताय बएको पभय/एग्रोबेट/डेयी ऩसर/ भास ु ऩसर राई ऩश ु षवकास शाखारे 
आलधकायीक प्रभाण-ऩत्र उऩरब्ध गयाउनेछ ।  

२. दताय बएको पभय/एग्रोबेट/डेयी ऩसर/भास ुऩसररे प्रत्मेक वषय नमाॉ आ.व. शरुु बएऩलछ 
नवीकयण गनुयऩने छ ।  

३. मस कामयषवलध राग ुहनुबुन्दा अगालड दताय बएको १ वषय अवलध ऩयुा बएको पभय/डेयी 
ऩसर/भास ुऩसर ऩलन लनमभानसुाय प्रत्मेक वषय नमाॉ आ.व. शरुु बएऩलछ नषवकयण गनुय 
ऩदयछ ।  

४. नमाॉ पभय/एग्रोबेट/डेयी ऩसर/भास ुऩसर दताय तथा नषवकयणभा राग्ने शलु्क घयऩझोङ 
गाउॉऩालरकारे तोके फभोक्षजभ हनुेछ।  

५. दताय बएको पभय/एग्रोबेट/डेयी ऩसर/भास ुऩसरको सभम-सभमभा  अनगुभन गरयनेछ य 
काननु षवऩयीत काभकाज गयेको ऩाइएभा घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको लनणयम फभोक्षजभ 
कायफाही प्रकृमाभा रलगनेछ। 

ऩरयच्छेद ४ 

कृषष तपय को पभय दताय प्रकृमा 
6. कृषष पभय दतायको उऩदेमता, भाऩदण्ड: (१) कृषष पभय दतायका रालग लनम्न वभोक्षजभका उऩदेमता   

य वगॉकयणको भाऩदण्ड : 
(क) उऩदेमता 

१) प्राषष्टक टनेर खेती / खलु्रा तयकायी खेती / परपुर खेती / च्माउ खेती / 
भौयी खेती दताय गनय कृषष षवकास शाखाभा अलबरेख याखी लतनीहरुको लनमभन, 
प्रफधयन य अनगुभन गने, 

२) गाउॉ सबाफाट स्वीकृत कृषष पभय प्रफधयन य कृषष फजाय प्रफधयन कामयक्रमभराई  
प्रबावकायी रुऩभा कामायन्वमन गने । 

(ख) कृषष पभय दतायको न्मूनतभ भाऩदण्ड : 
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१) प्राषष्टक टनरे खेती : प्माषष्टक टनेर कक्षम्तभा ५/१० लभटयको १ वटा  टनेर 
लनभायण गयी तयकायी उत्ऩादन गयेको हनु ुऩदयछ ।  

२) खलु्रा तयकायी खेती : मस तरयकाफाट तयकायी खेती गदाय कक्षम्तभा १ योऩनी 
बन्दा फढीभा व्मवसाषमक रुऩभा तयकायी सात भषहना उत्ऩादन गयेको हनुऩुनेछ। 

३) परपुर खेती : परपुर खेलतहरु जस्तै: स्माउ,आरु,ओखय,खऩुायनी,कागजी फदाभ, 
नासऩती, आरुफखडा,क्षचरी आददको हकभा व्मवसाषमक रुऩभा ३ योऩनी बन्दा 
फषढभा परपुर खेलत गरयएको हनु ुऩनेछ ।  

४) च्माउ खेती : च्माउ खेती व्मवसाषमक रुऩभा करयफ २ वटा च्माउ घय 
(५/१०लभटय) लनभायण गयी खेती गयेको हनुऩुदयछ। 

५) भौयी खेती : भौयी ऩारनको हकभा आधलुनक घाय ५ वटा घाय बन्दा फषढभा 
ऩारन गयेको हनुऩुनेछ।  

 

ऩरयच्छेद ५ 
कृषष पभय दतायको प्रषक्रममा 

7. कृषष पभय दतायको रालग आवश्मक प्रषक्रममा : मस गाउॉऩालरका लबत्रका कृषष ऩेशा गदै आइयहेका 
अगवुा कृषकरे आफ्नो पभय गाउॉऩालरकाभा दताय गनय चाहेभा गाउॉऩालरका कृषष/ ऩश ुप्राषवलधक 
फाट षपल्ड अवरोकन गयी पभय दताय गनय उऩमिु देक्षखएभा कृषष शाखाभा पभय दताय गरयनेछ।  
गरयनेछ।उि पभय दतायको रालग लनम्न वभोक्षजभको षववयण उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।                     

क) लनवेदन  

ख) नेऩारी नागरयकताको प्रभाण ऩत्रको छाॉमाप्रलत 

ग) २ प्रलत ऩासऩोटय साइजको पोटो  

घ) चाय षकल्रा प्रभाक्षणत सजयलभन भचुलु्का  

ङ) जग्गा धनीको रारऩूजायको छामाॉप्रलत  

च) जग्गा बाडाभा बए सो को सम्झौता ऩत्र ( कक्षम्तभा ५ फषयको हनु ुऩने) 

छ) व्मक्षिगत वा सॊगोरभा बए स्वघोषणा / भञ्जुयीनाभा  

ज) याजश्व खाताभा याजश्व फझुाएको यलसद  

झ) सम्फक्षन्धत वडा कामायरमको लसपा 
ञ) न्मूनतभ भाऩदण्ड अनसुाय व्मवसाम शरुु गरयसकेको वा व्मवसाम                               

ट) नषवकयणको हकभा गाउॉऩालरकाको कृषष/ ऩश ु प्राषवलधकको स्थरगत 

अनगुभनको प्रलतवेदन, 
ठ) व्मवसाषमक मोजना, (क्षस्कभ)  
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ऩरयच्छेद  ६ 

ऩश/ुकृषष पभय दताय शलु्क 

8. दताय शलु्क:  (१) पभय दताय गदाय कामायरमरे गाउॉसबाफाट तोषकएको शलु्क लरई दताय गनुय 
ऩदयछ य सो पभयराई अनसूुची ४ फभोक्षजभ प्रभाण ऩत्र ददन ुऩदयछ य सो को अलबरेख पायाभ 
नॊ १ को ढाॉचाभा याख्नऩुदयछ। मसयी दताय गरयएको पभयको अवलध १ वषयको हनुेछ। 

 
 
 

ऩरयच्छेद  ७ 

ऩश/ु कृषष पभय नषवकयण 

9. ऩश/ु कृषष पभय नषवकयण : दताय गयेको आलथयक वषय फाहेक २ (दईु)  वषयभा पभयहरुको 
नषवकयण आलथयक ऐनभा तोके फभोक्षजभको यकभ लतयी नषवकयण गनुय ऩदयछ। व्मवसामी पभयरे 
म्माद सभाप्त बएको लभलतरे ३५ ददनलबत्र सम्फक्षन्धत कामायरमभा गई नषवकयण गयाई सक्न ु
ऩनेछ। उि अवधी लबत्र पभयको नषवकयण नगयाएभा तोषकए फभोक्षजभको थऩ जरयवाना सभेत 
राग्नेछ । नषवकयण गरयएका पभयहरु पायाभ नॊ. २ फभोक्षजभको ढाॉचाभा याक्षखन ुऩनेछ।   

 

ऩरयच्छेद  ८ 

ऩश/ु कृषष पभयको नाभसायी  

10. ऩश/ु कृषष पभयको नाभसायी : (१) आपुरे सॊचारन गयेको पभय सॊचारन गनय नसक्नाको कायण 
खरुाई अन्म व्मक्षिको नाभभा नाभसायी गनय चाहेभा आवश्मक प्रषक्रममा ऩूया गयीनाभसायी गनय 
सषकनेछ । (२) पभयको प्रोप्राइटयको भतृ्मू बई पभयको नाभसायी गनुय ऩने बएभा उि पभय 
धनीको शेषऩलछको नक्षजकका अॊक्षशमायहरुरे आऩसी भन्जयुीको कागज, सक्कर नागरयकता, नाता 
प्रभाणऩत्र, भतृ्मदुताय प्रभाणऩत्र य अन्म आवश्मक काजगऩत्र सषहत दयखास्त ददएभा सम्वक्षन्धत 
सवैको सनाखत गयाई भाग वभोक्षजभ कामायरमरे नाभसायी गयी ददन सषकनेछ । पभयको 
नाभसायीको रालग दयखास्त ददने अॊक्षशमायहरु लफच तेयोभेयो बई षववाद देक्षखएभा याषष्डमस्तयको 
दैलनक ऩलत्रकाभा हकदावी सम्वन्धी ३५ ददन े सूचना प्रकाक्षशत गनय रगाई कानून फभोक्षजभ 
आवश्मक कायवाई गरयनेछ।  

11. ऩश/ुकृषष पभयको नाभसायीका रालग आवश्मक कागजातहरु 
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(क) नाभसायीको रालग दखायस्त पायभ 

(ख) पभयको सक्कर प्रभाणऩत्र । 

(ग) आमकय प्रभाणऩत्र (स्थामी रेखा नम्फय) को प्रलतलरषऩ । 

(घ) नाभसायीका रालग पभय लरने ददने दवैु व्मक्षि स्वमॊ उऩक्षस्थत हनुऩुने य 
लरनेको हारसारै क्षखचेको ऩासऩोटय साइजको तीन प्रलत पोटो तथा सक्कर 
नागरयकता । 

(ङ) अक्षघल्रो आ.व.को कय लतयेको लनस्सा । 

 
 
 

ऩरयच्छेद  ८ 

ऩश/ु कृषष पभयको खायेजी  

12. प्राइबेट पभय खायेजी सम्वन्धी प्रावधान: (१) देहामको अवस्थाभा सम्फन्धीत शाखाको 
लसपारयसभा पभय खायेजी गनय सक्नेछ। 

क) तोषकएको अवधी लबत्र नवीकयण नगयाएभा । 

ख) पभयका धनीरे भनुालसव कायण दशायइ आफ्नो पभय खायेजी गयी ऩाऊॉ  बनी 
सम्वक्षन्धत कामायरमभा लनवेदन ददएभा । 

ग) एउटै व्मक्षिको नाभभा एकबन्दा फढी पभय दताय गयेको देक्षखन आएभा । 

घ) कामायरमरे पभय सम्फन्धी षववयण भाग गदाय तोषकएको अवधी लबत्र सो षववयण ऩेश 
नगयेभा । 

ङ) पभयरे कानून फभोक्षजभको षवऩरयत हनुे गयी अन्म कुनै कामय गयेभा । 

13. पभय खायेजी सम्वन्धी प्रषक्रममा:  (१) पभय खायेजीका रालग सम्फन्धी प्रषक्रममा अऩनाउन ु
ऩनेछ। 

क) पभयको प्रोऩाइटय सक्कर नागरयकता सषहत स्वमभ ्उऩक्षस्थत बई दयखास्त ददन ुऩनेछ 
। प्रोऩाइटय स्वमभ ् उऩक्षस्थत हनु नसक्ने अवस्थाभा लनजको नक्षजकको हकवारा 
प्रोऩयाइटयको भन्जयुीनाभा, नाता प्रभाणऩत्र तथा आवश्मक कागजात सषहत उऩक्षस्थत 
बएभा प्राइबेट पभय खायेज गयी ददन सषकनेछ । 

ख) पभयको प्रोप्राइटयको भतृ्मू बई पभयको खायेजी गनुय ऩने बएभा उि पभय धनीको 
शेषऩलछको नक्षजकका अॊक्षशमायहरुरे आऩसी भन्जयुीको कागज, सक्कर नागरयकता, 
नाताप्रभाणऩत्र, भतृ्मदुताय प्रभाणऩत्र य अन्म आवश्मक काजगऩत्र सषहत दयखास्त 
ददएभा कामायरमभा सम्वक्षन्धत सवैको सनाखत गयाई भाग वभोक्षजभ पभय खायेज गयी 
ददन सषकनेछे । पभयको खायेजीको रालग दयखास्त ददने अॊक्षशमायहरु षवच तेयोभेयो 
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बई षववाद देक्षखएभा याषष्डमस्तयको दैलनक ऩलत्रकाभा हकदावी सम्वन्धी ३५ ददन े
सूचना प्रकाक्षशत गनय रगाई काननु वभोक्षजभ आवश्मक कायवाई गरयनेछ । 

ग) लभलत २०६० चैत्र भसान्त लबत्र नवीकयण हनु नसकेको प्राइबेट पभयको धनीरे कय 
लतयेको लनस्सा सषहत लनवेदन ददएभा रु १०० लनवेदन दस्तयु लरई उि पभय खायेज 
गयी ददन सषकनेछ । 

14. प्राइबेट पभय खायेजीका रालग आवश्मक कागजातहरु 

क) खायेजीको रालग तोषकएको ढाॊचाको लनवेदन, 

ख) पभय दतायको सक्कर प्रभाण ऩत्र, 

ग) स्थामी रेखा नम्वय दतायको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरषऩ 

घ) अक्षघल्रो आ.व को कय लतयेको लनस्सा 
15. पभयको सॊशोधन, नाभसायी य खायेजी गदाय राग्न ेदस्तयु : पभयको सॊशोधन, नाभसायी य खायेजी 

गदाय राग्ने दस्तयु  आलथयक ऐनभा तोके फभोक्षजभ हनुेछ। 

 
 

 
 

ऩरयच्छेद  ८ 
षवषवध 

16. सॊशोधन वा हेयपेय: (१) कामयऩालरकारे सलभलतको ऩयाभशयभा मस कामयषवलधभा आवश्मकता 
अनसुाय सॊशोधन वा हेयपेय गनय सक्नेछ। 

17. आवश्मक व्मवस्था गनय सक्ने: मस कामयषवलधको कामायन्वमनभा कुनै फाधा अड्काउ उत्ऩन्न 
बएभा कामयऩालरकारे आवश्मक व्मवस्था गयी फाधा अड्काउ पुकाउन सक्नेछ । 
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अनसूुची १ 
पभय दतायको रागी लनवेदनको ढाॉचा 

 
 

            लभलत : ........................... 
िीभान प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतज्मू ,  

घयऩझोङ गाउॉऩालरका  

गाउॉ कामायऩालरकाको कामायरम  

ऩश ुषवकास/कृषषषवकास शाखा, जोभसोभ  

षवषम : पभय दताय गयी ऩाउॉ। 

भहोदम, 
  प्रस्ततु षवषमभा घयऩझोङ गाउॉऩालरका वडा नॊ. .....भा भैरे ...........गोटा सॊख्माभा लभलत........... देक्षख 
...................ऩारन गदै आइयहेको वा लभलत .................लबत्रभा .............गोटा सॊख्माभा व्मावसाषमक रुऩभा 
..............ऩारन गने प्रलतफद्धता जनाउदै वाषषयक रु. ..............................को कायोफाय हनुे गयी 
..............................................................................नाभको पभय दताय गयी ऩाउ बलन तऩक्षशरभा उल्रेक्षखत 
कागजातहरु सॊरग्न याखी रु. १० को षटकट टास गयी पभय दतायको रागी मो लनवेदन ऩेश गयेको छु।  

सॊरग्न कागजातहरु  

 लनवेदन 

 नेऩारी नागरयकताको प्रभाण-ऩत्रको प्रलतलरषऩ 

 चाय षकल्राको प्रभाक्षणत सजयलभन भचुलु्का  

 जग्गा बाडाभा बए सो को सम्झौता ऩत्र 

 व्मक्षिगत वा सॊगोरभा बए स्वघोषणा / भञ्जुयीनाभा  

 याजश्व खाताभा याजस्व फझुाएको यलसद  

 सम्फक्षन्धत वडा कामायरमको लसपारयस  

 वडाको ऩशसेुवा/ ऩशसु्वास््म प्राषवलधकको स्थरगत अनगुभनको प्रलतवेदन  

 व्मवसाषमक मोजना 
 जग्गा धनीको रारऩजुायको छाॉमाप्रलत 

                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

लनवेदक 

दस्तखत्                                                           
नाभ:                                                                
ठेगाना:                                                            
सम्ऩकय  नॊ. : 
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कफलुरमतनाभा 

लरक्षखतभ ् .............. को नाती ............................ को छोया ................... वस्ने 
वषय...........को............................आगे.............................................................को नाभरे पभय दताय गनय भैरे 
मस कामायरमभा दयखास्त ददएकोभा उि पभय दताय सम्फन्धभा प्रचलरत ऐन कानून य तरका शतय सभेत ऩारना गयी 
काभ गनेछु । सो ऩारना गने कुयाभा कफलुरमत सभेत गनय तऩाईको भन्जयु छ/छैन बलन मस कामायरमफाट सोधनी 
बएकोभा भेयो क्षचत्त फझु्मो । मसभा प्रचलरत ऐन कानून य तऩसीरभा रेक्षखएका शतय उरॊघन गयेको देक्षखएभा प्रचलरत 
ऐन कानून वभोक्षजभ सहुॊरा फझुाउॊरा बलन भेयो भनोभानी याजी खशुीसॊग मो कवलुरमतनाभाको कागज रेखी घयऩझोङ 
गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमभा चढाएॊ । 

तऩसीर 

१. मो .................................. नाभको पभय दता हनु ुबन्दा ऩषहरे अरु कसैरे मो पभयको नाभसॊग लभल्ने गरय पभय 
दताय गरयसकेको बए सो को सूचना ऩाउनासाथ तरुुन्तै मो पभय खायेज गरय अको नाभ याखी पभय दताय गनय आउनेछु । 
सूचनाभा उल्रेक्षखत म्माद लबत्र नआएको कायणरे पभयराई स्वत् खायेज गरयएभा ऩलछ कुनै दाफी गनेछैन । 

२. मो पभयको साइनफोडय याख्न ुऩदाय ठूरो नेऩारी अऺयफाट रेखी सो को भलुनलतय सषुवधाको लनलभत्त सानो अॊग्रजेी अऺयभा 
रेख्नछुे । 

३. मस पभयभा षवदेशी नागरयकराई कभयचायीको रुऩभा लनमिुी गनुय ऩयेभा आवश्मक स्वीकृलत प्राप्त गयेय भात्र गनेछु । 

४. मस बन्दा अगाडी भेयो नाउॉभा अरु कुनै पभय दताय गरय याखेको छैन । मस बन्दा अगाडी भेयो नाउॊभा 
........................... भा प.द.नॊ...................फाट .................. नाभको पभय दताय गयी याखेकोभा हार सो पभय 

खायेज बई कानून वभोक्षजभ ऩनु् अको दताय गनय लभल्ने बएफाट मो पभय दताय गनय ल्माएको छु । 

                                                          

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

दस्तखत 

प्रोप्राईटयको ऩूया नाभ 
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अनसूुची २ 
पभय नषवकयणका रागी लनवेदनको ढाॉचा 

 

                                           लभलत: 20.../.../.. 

िीभान प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतज्मू ,  

घयऩझोङ गाउॉऩालरका  

गाउॉ कामायऩालरकाको कामायरम  

जोभसोभ, भसु्ताङ । 

 

षवषम: पभय नषवकयण गने फाये। 

उऩमिु षवषमभा त्मस कामायरमभा दताय यहेको .............................नॊ. को .................................................. 
नाउॉको प्रा. पभय नवीकयण गयाउन ऩने बएकोरे नवीकयणको रालग आवश्मक हनुे लनम्न कागजातहरु मसै साथ सॊरग्न 
गयी मो लनवेदन ऩेश गयेको छु, । कृऩमा लनमभानसुाय उि पभय नवीकयण गरयददन ुहनु अनयुोध गदयछु । 

  

 

 

 

सॊरग्न कागजातहरु 

१. सक्कर प्रभाणऩत्र 

२. आमकय दताय प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरषऩ 

३. कय चिुा प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरषऩ 
४. रेखा ऩयीऺण प्रलतवेदन 

५. अन्म (बएभा उल्रेख गने) 

लनवेदक, 

दस्तखत  

नाभ  

ठेगाना  

पभयको छाऩ 
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अनसूुची ३ 
पभय खायेजी रागी लनवेदनको ढाॉचा 

 

 लभलत: 20.../.../.. 

िीभान प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतज्मू ,  

घयऩझोङ गाउॉऩालरका  

गाउॉ कामायऩालरकाको कामायरम  

ऩश ुषवकास/कृषषषवकास शाखा, जोभसोभ । 

 

 

षवषम ; पभय खायेजी सम्फन्धभा । 

उऩमुयि सम्फन्धभा भेयो नाभभा मस कामायरमभा दताय बएको नॊ..................................को नाभको प्राईबेट 
पभय............................................................ कायणरे खायेज गयी ऩाउन रु. ५ को षटकट टाॊसी मो लनवेदन 
ददएको छु । उि पभयको नाभफाट नेऩार सयकाय य अन्मकुनै लनकामभा कुनै याजस्व य अन्म यकभ वझुाउन फाॊकी 
छैन । कुनै षकलसभको यकभ वा याजश्व वझुाउन फाॊकी देक्षखएभा ऩलछ कुनै उजयु फाजयु नगयी सम्फक्षन्धत लनकामभा 
फझुाउन भेयो भन्जयुी छ । लनमभानसुाय राग्ने दस्तयु लरई उि पभय खायेज गयी ऩाउन िीभान ्सभऺ अनयुोध गदयछु । 

 

सॊरग्न कागजातहरु 

१. सक्कर प्रभाणऩत्र 

२. आमकय दताय प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरषऩ 

३. कय चिुा प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरषऩ 

४. रेखा ऩयीऺण प्रलतवेदन 

५. अन्म (बएभा उल्रेख गने 

 

                                                                 दामाॉ                    फामाॉ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

लनवेदक, 

दस्तखत  

नाभ  

ठेगाना  

पभयको छाऩ 
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अनसूुची ४ 

ऩश/ुकृषष  पभय दतायको प्रभाण-ऩत्रको ढाॉचा 

   घयऩझोङ गाउॉऩालरका 

  गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 
    गण्डकी प्रदेश, जोभसोभ, भसु्ताङ 

 
 

पभय दतायको प्रभाण-ऩत्र 
दताय नॊ. : 

 
 

लनम्न लरक्षखत षववयण बएको ................................................. राई सॊवत ्20 ......सार ......भषहना.......  गते... 
योजभा   ऩश/ुकृषष षवकास सम्फन्धी पभय दताय कामयषवलध, २०७८ फभोक्षजभ दपा ... को उऩदपा ... को खण्ड ..... 

भाऩदण्ड फभोक्षजभको ...................................पभय दताय गयी मो प्रभाण-ऩत्र ददइएको छ। 

षववयण 

प्रोऩाईटयको नाभ थय, वतन, 
ठेगाना:  

ना.प्र.ऩ.नॊ:  

पभयको ठेगाना: 
कुर ऩूॉजी रु.:      क्षस्थय ऩूॉजी रु:     चार ुऩूॉजी रु: 
उद्दशे्म : 

पभयको शाखा 

वाषषयक उत्ऩादन ऺभता :     ऩरयभाण :    भलु्म: 

 

 

 

 

द्रष्टव्म: हयेक २ वषयभा नषवकयण गनुय ऩनेछ, अन्म लनमभ ऩश/ुकृषष षवकास सम्फन्धी पभय दताय कामयषवलध फभोक्षजभ हनुछे। 

प्रभाक्षणत गने 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 

 

  

PP size  

हारसारै क्षखचेको पोटो 
टाॉस्न ुहोस।् 
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क्रम.स. नषवकयण गयेको लभलत  नषवकयण वहार यहन े
अवलध  

नषवकयण दस्तयु  

बौचय नॊ ३ लभलत 

नषवकयण गने 
आलधकायीको दस्तखत 
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पायाभ नॊ १ 

पभय दताय षववयण षकताफको ढाॉचा 
घयऩझोङ गाउॉऩालरका 

गाउॉ कामायऩालरकाको कामयरम 

कृषष/ऩश ुषवकास शाखा 
जोभसोभ, भसु्ताङ 

 

 

 

दताय 
नॊ. 
लभलत 

पभयको नाभ 
य ठेगाना 

 

प्रोऩटइटयको  
नाभ 

फाफकुो नाभ 
फाजेको 
नाभ ऩलत/ऩक्षिको 

नाभ 

पभयको 
उद्दशे्म 

कायोफाय गने 
भखु्म क्षचज 

वस्तकुो नाभ   
ऩूॉजी 
रगानी 

दताय दस्तयु 

सम्ऩकय  नॊ. 
पो
टो कै

षप
मत

 

यक
भ 

यलस
द 

न ॊ.
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पायाभ नॊ २ 

  पभय नषवकयण दताय षकताफको ढाॉचा 
घयऩझोङ गाउॉऩालरका 

गाउॉ कामायऩालरकाको कामयरम 

कृषष/ऩश ुषवकास शाखा 
जोभसोभ, भसु्ताङ 

 

 

 

पभयको नाभ य ठेगाना:         पभय दताय नॊ.:      पभय दताय लभलत: 
प्रो...........................................             फगॉकयण: 

 

लस नॊ.  

 

नषवकयण बएको 
लभलत 

दताय नषवकयण 
दस्तयुको यलसद नॊ 

नषवकयण दस्तयु दस्तयु फझुाएको लभलत नषवकयण फहार यहन ेअवलध 
नषवकयण गने 
अलधकायीको 
दस्तखत 

कैषपमत 

 1 

 

            

  

 

            

 

 

(0) 


