
 

1 
 

रेन्बो ट्राउट मत्स्य उत्सपादन काययक्रम कायायन्वयन काययबबबि, २०७६ 
  (गाउँ काययपाबिकाको २०७६/१०/०२ बैठकको बनर्ययबाट पाररत) 

  
पषृ्ठभमु ीः 
मत्स्य पािन नेपािको प्रमखु नगदे बािीको रुपमा ्थापपत भएको छ । माछापािन ब्यवसाय प्रबत महाकुिङु गाउँपाबिकाका 
आम कृषक समदुाय तथा यवुा जनशक्त हरुको बढ्दो चाहना चाहनािाई मध्यन्नजर गदै गाउँपाबिकाको तर्य बाट थप प्रोत्ससाहन 
सपहत ्वरोजगार सजृना एव बेरोजगार यवुाहरुिाई रोजगार प्रदान गदै मानव ्वा््यको िाबग आवश्यक पने प्रार्  प्रोपटनको 
आपतुी गरी बढ्दो कुपोषर्िाई समेत न्यबुनकरर् गनयमा सघाउ पयुायउनकुा साथै बपहगयबमत अथयतन्रिाई बब्थापपत गनय सपकन े
कुराको हेक् का राख  यस काययक्रमिाई सहज, सरि, प्रभावकारी र पारदशी रुपिे संचािन गनय महाकुिङु गाउँपाबिकाको 
प्रशासकीय काययपवबि बनयबमत गने ऐन २०७५को दर्ा ३(१) को अबिकार प्रयोग गरर प्रदेश सरकारबाट रेन्बो ट्राउट मत्स्य 
उत्सपादन काययक्रम काययक्रम कायायन्वयन काययपवबि, २०७६ िागू गररएको छ।   

 
पररच्छेद १ 
प्रारम्भभक 

1. संम्िप्त नाम र प्रारभभीः 
(१) यस काययपवबिको नाम ×रेन्बो ट्राउट माछा उत्सपादन काययक्रम काययबबबि २०७६",  रहेको छ । 

(२) यो काययपवबि ्थान य सरकारबाट ्व कृत भएको बमबत देम्ख िागू हनुेछ । 

2. पररभाषाीः बबषय र प्रसंगिे अको अथय निागमेा 
(१) ×काययक्रम" भन् नािे ट्राउट मत्स्य उत्सपादन काययक्रमिाई सभझन ुपदयछ । 

(२) ×साझेदार" भन् नािे काययक्रम संचािनका िाबग तोपकएको शतयहरु पािन गने गरी साझेदारी गनय तयार 
व्यवसापयक संघ/संगठन र सहकारी सं्थाहरुिाई सभझन ुपदयछ । 

(३) ×साझेदारी" भन् नािे काययक्रम संचािनका िाबग अम्ततयार प्राप् त कायायिय र साझदेारका बबच 
द्विपम्िय/वहपुम्िय सभझौताका आिारमा हनु ेिागत सहभाबगतािाई जनाउँदछ । 

(४) ×अनदुानग्राही" भन् नािे काययक्रम कायायन्वयनका सन्दभयमा अनदुान प्राम्प् तका िाबग छनौट भै द्विपम्िय/बहपुम्िय 
सभझौता भएका साझेदार भन् न ेबझु्न ुपदयछ ।  

(५) ×द्विपम्िय/बहपुम्िय सभझौता" भन् नािे सभबम्न्ित कायायिय र साझेदारका बबच काययक्रम सभपन् न गनयको िाबग 
गररएको सभझौता पर सभझन ुपदयछ । 

(६) ×प्र्तावक" भन् नािे अनदुान काययक्रममा भाग बिन ेउदे्दश्यिे प्र्ताव पेश गने व्यवसाय क बनज  कृषक/उद्यम  
सहकारी संघ/सं्था व्यावसापयक संघ/संगठन, संघ/ संगठन तथा समेतिाई जनाउँदछ । 

(७) ×प्र्ताव" भन् नािे सभबम्न्ित कायायियिे काययक्रम कायायन्वयन गने बसिम्शिामा जारी गरेको सावयजबनक 
सूचना मतुापवक प्र्तावकिे बनिायररत ढाँचामा तयार गरर पेश गरेको अविारर्ा पर र अन्य आव्यक 
कागजातहरुिाई समेत जनाउँदछ । 

(८) ×प्र्ताव मूल्याङ्कन तथा बसर्ाररस सबमबत" यसै काययपवबिको दर्ा ८ उपदर्ा (४) बमोम्जम गठन भएको 
सबमबतिाई जनाउँदछ । 

(९) ×समन्वय, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सबमबत" भन् नािे यसै काययपवबिको दर्ा ११ उपदर्ा (५) बमोम्जम गठन 
भएको सबमबतिाई जनाउँदछ । 

3. उद्दशे्यीः 
रेन्बो ट्राउट मत्स्य पािनको िेर बब्तार गरी महाकुिङु गाउँपबिकामा माछाको उत्सपादन बढाई गाउँपाबिकािाई 
आत्समबनभयर गराउनकुा साथै पौपिक आहाराको उपिब्िता बदृ्ध  गने र माछाको बढ्दो आयातिाई क्रमशीः न्यबुनकरर् 
गरी खाद्य तथा पोषर् सरुिामा टेवा पयुायउन े। 
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पररच्छेद २ 
काययक्रम संचािन सभबन्ि  व्यव्था 

 
4. अनदुान प्राप् त गनय सक्ने बनकायहरु )साझेदार बनकायहरु(  

(१) व्यवसाय क बनज  कृषक/उद्यम    

(२) कृषक समहु/सबमबत 

(३) सहकारी संघ/सं्था      

(४) र्मय, कभपन  
(५) व्यावसापयक संघ/संगठन, 

5. अनदुान रकम उपयोग गनय सपकने काययहरु 
(१) ट्राउट माछापािनको िाबग रेज्वे बनमायर्  
(२) ट्राउट माछापािनको नसयरी ब्यव्थापन  
(३) नयाँ माछापोखरी बनमायर् 

(४) परुानो पोखरी ममयत संभार 
6. काययक्रम संचािन हनुे वडाहरु  

(१) ट्राउट मत्स्य पािनका िाबग संभापवत र उपयकु्त सबै वडाहरुमा संचािन हनुेछ ।  
7. काययक्रम कायायन्वयन सभबन्ि  म्जभमेवारी तथा दापयत्सव 

(१) काययक्रम कायायन्वयनका बसिम्शिामा सूचना प्रकाशन, प्र्ताव छनौट  ,सभझौता ,अनगुमन र   भकु्ताबन सभबम्न्ि  
म्जभमेवारी र दापयत्सव सभबम्न्ित महाकुिशु्ङ गाउँपाबिका कायायियको हनुेछ । 

(२) सभझौता मतुापवकको कायय बनिायररत समय बसमा बभर उच्च गरु््तर सपहत सभपन् न गने दापयत्सव सभबम्न्ित साझेदारको 
हनुेछ । 

(३) साझेदारिे काययक्रम कायायन्वयनका िाबग आवश्यक पने पवशेषज्ञ सेवा सभबम्न्ित कायायिय वा अन्य बनकाय र िेरबाट 
समेत प्राप् त वा खररद गनय सक्नेछ । 

(४) अनदुानग्राहीिे काययक्रम संचािनको प्रगबत प्रबतवेदन बनयबमत रुपमा सभबम्न्ित कायायियमा उपिब्ि गराउन ुपनेछ। 

8. काययक्रम कायायन्वयन प्रकृया 
यो काययक्रम देहाय बमोम्जम संचािन गररनेछ । 

(१) सभबम्न्ित कायायियिे ्व कृत वापषयक काययक्रम मतुापवक अनसूुच …१ २० द्वदनको सावयजबनक सूचना प्रकाशन गरी 
प्र्ताव आव्हान गनेछ । 

(२) काययक्रममा सहभाग  हनु इच्छु प्र्तावकहरुिे अनसूुच -२ बमोम्जम आवेदा, अनसूुच -३ बमोम्जम व्यवसाय योजना, 
अनसूुच -४ बमोम्जम िागत साझेदारी प्रबतबद्धता, अनसूुच -५ बमोम्जम ्वघोषर्ा पर र अन्य सानदबभयक कागजातहरु 
राम्ख बनिायररत समय बभर सभबम्न्ित कायायियमा आवेदन दताय गराउन ुपनेछ । 

(३) दर्ा ७ को उपदर्ा  )१ (मतुापवकको सूचनाका आिारमा न बनिायररत समय बभर प्रयाप्त प्र्तावहरु दताय हनु नआएमा 
सभबम्न्ित कायायियिे भयाद थप गरेको १० द्वदन ेसूचना प्रकाशन गनय सक्नेछ । 

(४) ररत नपगु  वा भयाद नाघ  प्राप् त हनु आएका प्र्तावहरु उपर कुन ैकारवाही हनु ेछैन । 
(५) प्राप् त प्र्तावहरुको प्रारम्भभक छनौट, पर्ल्ड भेररपर्केसन र बसर्ाररसका िाबग बनभन बमोम्जमको  

प्र्ताब मूल्याङ्कन तथा बसर्ाररस बसमबत हनुेछ ।  
(क) गाउँपाबिका अध्यि      संयोजक 

(ख) प्रमूख प्रशासकीय अबिकृत      सद्य 

(ग) प्रमखु, योजना तथा अनगुमन शाखा    सद्य 

(घ) संयोजक, आबथयक बबकास सबमबत सभयेजक   सद्य  

(ङ) प्रमूख, पशपुन्छी सेवा शाखा प्रमूख     सद्य-सम्चव 
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(६) प्र्ताव मूल्याङ्कन तथा बसर्ाररस सबमबतिे प्रापवबिक टोिी पररचािन गरर अनसूुच -६ पर्ल्ड भेररपर्केसन गनय सक्नेछ। 
साथै आवश्यक ठानेमा सबमबत ्वयंिे समेत बसर्ाररस पूवय ्थिगत बनररिर् गनय सक्नेछ । 

(७) प्र्ताव मूल्याङ्कन तथा बसर्ाररस सबमबतिे अनसूुच …७ बमोम्जम प्र्तावहरुको मलु्याङ्कन गरर प्राथबमपककरर् सपहतको 
सूम्च ्व कृबतका िाबग सभबम्न्ित कायायिय प्रमखु समि पेश गनेछ । 

(८) सभबम्न्ित कायायिय प्रमखुको ्व कृबत पश्चात छनौट भएका र वैकम्ल्पक प्र्तावहरुको नामाविी  र सभबम्न्ित 
कायायियको सूचना पाटीमा सूचना टाँस गरी वा कुनै पबन संचार माध्यमबाट जानकारी गररनेछ ।  

 

9. सभझौता 
(१) म््वकृत प्र्तावका आवेदकिाई सभबन्ि त कायायियिे अनसूुच …९ बमोम्जम सभझौता गनेछ ।  

(२) तोपकएको अवबि बभर द्विपम्िय सभझौता हनु नसकेमा वैकम्ल्पक प्र्तावकसंग सभझौता गरी काययक्रम 
कायायन्वयन गररनेछ । 

(३) द्विपम्िय सभझौतािाई काययक्रम कायायन्वयनको मूि आिार माबननेछ । 

10. अनदुान प्रवाहका शतयहरु 

(१) प्रचबित काननु बमोम्जम दताय भएका ब्यवसपयक कृषक/समूह/सहकारी/सबमबत/र्मय/कभपन  यो 
काययक्रमको िाबग योग्य हनुेछ ।  

(२) कम्भतमा ८ वटा प्रबबबिक दृपिकोर् बाट उपयूक्त रेज्वे हनुपुनेछ ।  

(३) अनदुान प्राप् त गने प्र्तावकिे कम्भतमा १० वषय सभम व्यवसाय संचािन गनुय पनेछ । 

(४) बिजको जग्गा भएमा जग्गा िबन संग कम्भतमा १० वषयको करारनामा वा सभझौता गरेको हनुपुनेछ । 

(५) काययक्रम संचािन गनय सामाम्जक, वातावरर् य, प्रापवबिक, पवम्िय र भौगोबिक रुपिे समेत उपयकु्त हनु ु
पनेछ। 

(६) अनदुान रकमको दरुुपयोग भएको पाईएमा त्सय्ता अनदुानग्राहीबाट प्रचबित कानून बमोम्जम सरकारी बाँकी 
सरह अनदुान रकम असिु उपर र कारवाही हनुेछ । 

(७) सरकारी वा गैरसरकारी बनकायबाट यस अम्घ अनदुान प्राप् त गरेका प्र्तावकिे काययक्रम मतुापवक गरेको 
नपाइएमा त्सय्ता प्र्तावकिाई मूल्याङ्कनमा समावेश गररने छैन । 

(८)  बनयम अनसुार सरकारी बनकायमा दताय भएको, ्थाय  िेखा नभबर प्राप् त गरेको र कावायहीमा कावायहीमा 
नपरेको हनु ुपनेछ । 

(९) प्र्तावकिे िागतको कम्भतमा ५० प्रबतशत िागत साझेदारी गने गरेको हनु ुपनेछ ।  

(१०)  अनदुानग्राहीिे अबनवायय रुपमा मत्स्य बबमा गरेको हनु ुपनेछ । 

(११)  तिब भिा, ताबिम, भ्रमर्, गोष् ठी ज्ता चाि ुखचयमा अनदुान उपिब्ि गराईने छैन । 

11.  अनगुमन तथा मूल्याङ्कन  :  

(१) आवश्यकता अनसुार सरोकावािाहरुबाट र भकु्तान  प्रयोजनको िाबग प्रापवबिक टोिीहरुबाट काययक्रमको 
अनगुमन/मूल्याङ्कन गनय सपकनेछ ।  

(२) अनदुानको उपयोग प्रगबतको अव्था र काययपवबि बमोम्जमको शतयहरु पािन गरेको/नगरेको सभबन्िमा 
सभबम्न्ित कायायियिे बनयबमत अनगुमन गनेछ । 

(३) अनगुमन टोिीिे अनदुान उपयोगको सभबन्िमा आवश्यकता अनसुार बनदेशन द्वदन सक्नेछ । यसरी द्वदइएको 
बनदेशन पािन गनुय सभबम्न्ित काययक्रम कायायन्वयन गने सं्थाको कतयव्य हनुेछ । 

(४) काययक्रम ्थिमा सबैिे बझु्न ेभाषामा होबडयङ बोडय तयार गरी अनदुान प्राप् त रकम, कामको पववरर् खलु्न े
गरी सावयजबनक जानकारीको िाबग रात न ुपनेछ  

12.  भकु्तान  प्रपक्रया : 
(१) सभबम्न्ित साझेदारिे शूरुमा आफ्नो तर्य को िगान बाट सभझौता अनसुारको कायय सभपन् न गरी 

बनयमानसुारको सभपन् न भएका कामहरुको अनदुान रकम साझेदारको बैंक खातामा भकु्तान  द्वदईन ेछ । 
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(२) भकु्तान  गररने रकमबाट ४(चार) प्रबतशत कम्न्टनजेन्स  वापत र बनयमानसुारका अन्य सरकारी कर कट्टा 
गरर बाँकी रकम उपिब्ि गराईनछे । 

(३) साझेदारिे व्यहोने घपटमा ५०%  साझेदारी रकममा जग्गा र चाि ुखचय वापतको रकम समावेश हनुेछैन ।  

(४) अम्न्तम भकु्तान का िाबग आवश् यक पवि/पवजक, प्रापवबिकिे तयार गरेको प्रापवबिक प्रबतवेदन र सभबन्ि त 
कायायिय वा प्रापवबिकको ्थिगत बनरीिर् प्रबतवेदन सभबम्न्ित कायायियमा पेश गनुय पनेछ । 

(५) अनदुानग्राहीिे कायय सभपन भए पश् चात सभबम्न्ित सरोकारवािाहरुको सहभाबगतामा सावयजबनक सनुवाई गनुय 
पनेछ र सो को प्रबतवेदन अम्न्तम भकु्तान का समयमा कायय सभपन् न प्रबतवेदन सपहत सभबम्न्ित कायायियमा 
पेश गनुय पनेछ । 

 
पररच्छेद ३ 

पवपवि 

13. आबथयक प्रशासन सेवा 
काययक्रमको िेखा, िेखाङ्ककन र िेखा पररिर् ऐन, बनबत बनयम बमोम्जम हनुेछ । 

14.   प्रचबित कानून िाग ुहनु े

काययक्रम कायायन्वयनको सभबन्िमा यस काययपवबिमा उल्िेख भएकाको हकमा यसै बमोम्जम तथा काययपवबिमा उल्िेख 
नभएका कुराको हकमा प्रचबित कानून बमोम्जम हनुेछ। 

15. बािा अड्काउ रु्काउन े(खारेज  एबं संशोिन)  

(१) काययपवबि कायायन्वयनका सन्दभयमा महाकुिङु गाउँपाबिकािे आवश्यक बनर्यय गनय सक्नेछ ।  

(२) काययपवबि कायायन्वयनमा बािा अड्चन आइपरेमा वा पववाद उत्सपन् न भएमा गाउँपाबिकाको बनर्यय अम्न्तम हनुेछ । 
  

(३) काययपवबििाई आवश्यकता अनसुार महाकुिङु गाउँपाबिकाको काययपाबिकाको बैठकबाट खारेज  वा संशोिन गनय 
सक्नेछ । 
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अनसुचु …१ 
मत्स्य उत्सपादन काययक्रम प्र्ताव आव्हानको सचुना 

प्रथम पटक प्रकाम्शत बमबत २०७६/.../.... 
 

्थान य सरकार महाकुिङु गाउँपाबिका पशपुन्छी सेवा शाखाको आ.व. २०.../.... को ्व कृत वापषयक काययक्रम मतुापवक 
देहायको काययक्रम सन्चािनका िाबग "सभबम्न्ित काययक्रम सन्चािन बनदेम्शका/काययपवबि २०७६" िे तोके बमोम्जमका शतयहरु 
पािना गरी साझेदारी गनय इच्छुक आवेदकहरुबाट यो सूचना प्रकाम्शत भएको बमबतिे २० औ ंद्वदन सभम कायायिय समय बभर 
..............मा प्र्ताव दताय गनुय हनु यो सूचना प्रकाम्शत गररएको छ ।ररत नपगु  वा भयाद नाघ  प्राप् त हनु आएका प्र्तावहरु 
छनौटका िाबग समावेश हनु नसक्ने व्यहोरा समेत यसै सूचना िारा जानकारी गराईन्छ । थप जानकारीका िाबग 
.......................... र्ोन नं. ...................... मा सभपकय  रात न वा .................. वेभसाईट बाट मत्स्य उत्सपादन काययक्रम 
कायायन्वयन काययपवबि २०७६" डाउनिोड गनय सपकन ेछ ।  

 

काययक्रम पववरर् 

क्र.सं. काययक्रमको नाम ईकाई पररमार् बजेट साझेदार 
सं्थािे 
ब्यहोनुयपने रु. 

जभमा 
बजेट 

अनदुानबाट 
गनुयपने 
काययहरु 

प्रश्ताब पेश गनय 
सक्ने साझेदारहरु 
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अनसूुच …२ 
आवेदन 

 

श्र .............................. 
......................................... 

पवषय :  प्र्ताव पेश गररएको बारे । 

 

 

तहाँ गाउँपाबिकाको बमबत ....................... को प्रकाम्शत सूचना मतुापवक म बनवेदकिे िागत साझेदारीमा काययक्रम सञ् चािन 
गनय ईच्छुक भई आवश् यक कावायहीको िाबग यो बनवेदन पेश गरेको छु । 
 

बनवेदकको 
द्तखत 

बमबत : 
सभपकय  नं. 

प्र्तावकको नाम र थर :  

्थाय  ठेगाना :  

प्र्तापवत काययक्रमको नाम :  

काययक्रम सन्चािन हनुे ्थानको परूा ठेगाना :  

संिग्न कागजातहरुको सूच   

क्र.सं. संिग्न कागजातहरुको पववरर् संतया 
१   

२   
३   
४   
५   
६   
७   
८   
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अनसुचु  ३ 

रेन्बो ट्राउट मत्स्य उत्सपादन काययक्रमका िाबग पेश गने कायय योजना  

 

१. कृषक/ब्यवसाय /बनज र्ामय/समहु/सहकारी/कभपन को नामीः 
२. ठेगानाीः ३. बिङ्गीः 
४. पररयोजनाको िेरर्िीः 5. पररयोजना ्थिीः 
६. शैम्िक योग्यताीः 
७. मत्स्य ब्यवसाय सभबन्ि  ताबिम बिएको भएीः 
क. ताबिम बिएको बषयीः ख. अवबि .......................... देख  .......................... सभम 

ग. ताबिम प्रदान गने सं्थाीः  

 

८. पोखरी बनमायर्को बबवरर्ीः 
पोखरीको पकबसम संतया िेरर्ि (हे.) अनमुाबनत िागत (रु.) 

    

    

    

    

जभमा    

 

९. उत्सपादन अनमुानीः 
बबवरर् इकाई पररमार् बबक्री दर (रु.) अनमुाबनत आय (रु.) 

खाने माछा     

भरुा माछा     

तरकारी, र्िरु्ि     

पशजुन्य पदाथय     

अन्य     

जभमा     

 
१३. अन्य नया ँसोंच केही भए उल्िेख गनुयहोसीः 
................................................................................................................................................................
...................................................................................................... प्र्तावकको  

नाम थरीः 
ठेगानाीः 
द्तखतीः    सं्थाको छाप (सं्थाको हकमा) 

बमबतीः    सभपकय  नं. 
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अनसूुच …४ 
िागत साझेदारीको प्रबतबद्धता 

 

महाकुिङु गाउँपाबिकाको बमबत ........................ को .......................... मा प्रकाम्शत सूचना अनसुार ........................ 
महाकुिङु गाउँपाबिका ...........नं. वडा .................. गाउँ/टोि ्थाय  ठेगाना भएको श्र  .......................................... 
िे िागत साझदेारीमा ................................................ काययक्रम सञ्चािनका िाबग पेश गरेको कायययोजना अनसुार 
अनमुाबनत कूि िागत रु ............ को ......... प्रबतशतिे हनु आउने रु ....................... अिरुप ..................... 
बराबरको िगान  आफ्नो आन्तररक श्रोतबाट व्यहोरी काययक्रम सभपन् न गने प्रबतबद्धता जाहेर गदयछु । 

 
 

बनवेदकको 
द्तखत 

नाम : 
बमबत : 
सं्थाको छाप : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बाया ँ दाया ँ
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अनसूुच …५ 
समान प्रकृबतको अनदुान नबिएको ्वघोषर्ा 

 

महाकुिङु ............... को बमबत ........................ को .......................... मा प्रकाम्शत सूचना अनसुार ........................ 
गाउँपाबिका ...........नं. वडा .................. गाउँ/टोि ्थाय  ठेगाना भएको श्र  .......................................... िे िागत 
साझेदारीमा ............................ काययक्रम संचािनका िाबग पेश गरेको व्यवसाय योजना संग मेि खाने काययका िाबग बबगत 
३ बषय बभर संम्घय सरकार वा प्रदेश मन्रािय/बनदेशनािय/पवज्ञ केन्रबाट अनदुान नबिएको ्वघोषर्ा गदयछु । अन्यथा रे्िा 
परेर कसरुदार ठहरेमा सभझौता रद्द िगायत बनयमानसुारका अन्य सजाय भोग्न समेत तयार छु । 

 
 

बनवेदकको 
द्तखत 

नाम : 
बमबत : 
सं्थाको छाप : 

 

 

 

 
  

बाया ँ दाया ँ
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अनसूुच …६ 

्थिगत प्रमाम्र्करर् मूल्याङ्कन र्ारम  

(क) सामान्य जानकारी  

१. म्जल्िा:  

२. आवेदकको नाम: 

३. ्थाय  ठेगानाीः 

४. प्र्तापवत काययक्रमको नाम: 

५. काययक्रम संचािन ्थिको ठेगाना: 

६. ्थिगत प्रमाम्र्करर् बमबत:  

७. ्थिगत प्रमाम्र्करर्मा संिग्न पदाबिकारीको पववरर्ीः 

क्र.सं. पदाबिकारीहरुको नाम पद सपह 

    

    

    

    

 

(ख) आवेदकको मूल्याङ्कन 

क्र.सं. मूल्याकङ्कनका सूचकहरु प्रमाम्र्करर्मा 
भेपटएको अव्था र 

भार 

प्राप् ताङ्क 

१ भौबतक िमता ३० 
 

१.१ काययक्रम कायायन्वयन ्थिको जग्गा वा भवन आवेदकको आफ्नै ्वाबमत्सवको 
छ/छैन 

  

१.२ प्र्तापवत काययक्रम संचािन गनय प्रयाप् त जग्गा छ/छैन 
  

१.३ भपवष् यमा पव्तारका िाबग जग्गा उपब्ि हनुसक्न ेसंभावना छ/छैन 
  

१.४ बाढी पपहरोिे िबत नपगु्ने अव्था छ/छैन 
  

१.५ काययक्रम कायायन्वयन ्थिमा बाटो, पान , पवजिुीको सपुविा छ/छैन 
  

१.६ भौगोबिक पहसाविे उक्त ्थानमा प्र्थापवत काययक्रम संचािन गनय उपयकु्त छ/छैन 
  

२ प्रापवबिक िमता १५ 
 

२.१ प्र्तापवत काययक्रमसंग मेि खाने कृयाकिापमा हाि संिग्नता छ/छैन 
  

२.२ आवश्यक प्रापवबिक सेवा टेवा प्राप् त हनु सक्न ेअव्था छ/छैन 
  

२.३ आवेदक सभबम्न्ित पवषयको ताबिम/अनभुव प्राप् त छ/छैन 
  

३ पवम्िय िमता १५ 
 

३.१ आवेदकिागत साझेदारी गनय सक्नआेबथयक अव्थामा छ/छैन   

३.२ बैंक मौजदात वा संचाबित कारोवारको वचत छ/छैन   
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क्र.सं. मूल्याकङ्कनका सूचकहरु प्रमाम्र्करर्मा 
भेपटएको अव्था र 

भार 

प्राप् ताङ्क 

३.३ आवश्यक रकम पवम्िय सं्थाबाट ऋर् प्राप् त गनय सक्न ेअव्था छ/छैन   

४ वातावरर् य उपयकु्तता १० 
 

४.१ प्र्तापवत काययक्रम काययन्वयन गदाय ्थाबनय बाबसन्दाबाट पवरोि नहनु ेअव्था 
छ/छैन 

  

४.२ प्र्तापवत काययक्रमिे वातावरर्म नकारात्समक असर नपगु्न ेअव्था छ/छैन   

५ अन्य पिहरु २० 
 

५.१ सं्थागत/व्यवसापयक कृयाम्शिता सन्तोषजनक छ/छैन   

५.२ दताय/नपवकरर्/करचकु्ता/अबडट आद्वद अद्यावबिक छ/छैन   

५.३ आवश्यक कच्चा पदाथय प्राप् त हनु सक्ने अव्था छ/छैन   

५.४ उत्सपाद्वदत व्तकुो सहज बजाररकरर् हनु सक्न ेअव्था छ/छैन   

६ ्थिगत टोिीको राय १० 
 

६.१ आवेदक संग िागत साझेदारी गनय उपयकु्त छ/छैन   

जभमा १००  

नोट : उपरोक्तानसुार ्थिगत प्रमाम्र्करर्का दौरान सकारात्समक अव्था भेटीए ५ अङ्क र नकारात्समक अव्था भेपटए ० अङ्क 
प्रदान गदाय कूि ४० अङ्क प्राप् त गनय सर्ि प्र्तावहरुको  प्राथबमपककरर् गररने छ । अन्यथा ४० भन्दा कम अङ्क प्राप् त गरेका 
प्र्तावहरु छनौटका िाबग प्र्ताव मूल्याङ्कन तथा बसर्ाररस सबमबतमा पेश गररने छैन । 
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(ग) आवेदकसंग पवद्यमान भवन, सवारी सािन, ठूिा मेम्शनरी र उपकरर्हरुको पववरर् 

क्र.सं. पववरर् पररमार् अव्था 

    
    

    

 

(घ) ्थिगत प्रमाम्र्करर्मा भेपटएका अन्य थप पववरर् भए उल्िेख गने 
१.  
२. 
३. 
(ङ) ्थिगत प्रमाम्र्करर् टोिको राय 

्थिगत प्रमाम्र्करर्मा भेपटएका त्यहरुको आिारमा आवेदकसंग िागत साझेदारी गरी प्र्तापवत काययक्रम संचािन गनय 
उपयकु्त हनु्छ/हुँदैन भन  राय पेश गने । 

क्र.सं. ्थिगत प्रमाम्र्करर् गने पदाबिकारीको नाम हनु्छ/हुदैँन द्तखत 
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अनसूुच …७ 

व्यवसाय योजना मूल्याङ्कनका आिारहरु 

क्र.सं. मूल्यांकनका आिारहरु भार (प्रबतशत) प्राप्ताङ्क 

१ सं्थाको उमेर र अनभुव १० 
 

१.१ ३  वषय भन्दा घटी २ 
 

१.२ ३ देम्ख ५ वषय सभम ३ 
 

१.३ ६ देम्ख ८ वषय सभम ४ 
 

१.४ ९ देम्ख ११ वषय ५ 
 

१.५ १२ भन्दा बढी १० 
 

२ काययक्रम काययन्वयन ्थिको भौबतक पूवायिारको अव्था २० 
 

२.१ सडक सपुविा भएको ४ 
 

२.२ पवजिुीको सपुविा भएको २ 
 

२.३ खानेपान को सपुविा भएको २ 
 

२.४ जग्गा आफ्न ैभएको ८ 
 

२.५ आफ्नै ्वाबमत्सवको भवन, भौबतक पवूायिार, सवारी सािन, यन्र उपकरर् भएको ४ 
 

३ प्रापवबिक दिताा/सभबम्न्ित पवषयको ताबिम (सासंथ्ाको हकमा ्थाय  कामदारहरुको) १० 
 

३.१ ७ द्वदन अवबि सभमको ताबिम २ 
 

३.२ ७ देम्ख १५ द्वदन अवबि सभमको ताबिम ४ 
 

३.३ १६ देम्ख ३० द्वदन अवबि सभमको ताबिम ६ 
 

३.४ १ मपहना देम्ख ३ मपहना अवबि सभमको ताबिम ८ 
 

३.५ ३ मपहना भन्दा बढी अवबिको ताबिम १० 
 

४ पवम्िय िमता ४ 
 

४.१ साझेदारीको प्रबतबद्धता सामेि भएको २ 
 

४.२ अन्य बनकायबाट पबन साझेदारी हनु ेप्रबतबद्धता भएको २ 
 

५ प्रत्सयि िाभापवन्वत संतयाा ५ 
 

५.१ ५ जना सभम १ 
 

५.२ ५ देम्ख १० जना सभम २ 
 

५.३ ११ देम्ख १५ जना सभम ३ 
 

५.४ १६ देम्ख २० जना सभम ४ 
 

५.५ २१ देम्ख २५ जना सभम ५  

६ वातावरम्र्य उपयकु्तता ६  

६.१ प्र्तापवत काययक्रमको वातावरम्र्य प्रभाव आंकिन गररएको ३  

६.२ वातावरम्र्य प्रभाव न्यबुनकरर्का उपायहरु सामेि गररएको ३  

७ अन्य पिहरु २०  

७.१ पवगतमा सभपाद्वदत काम र प्र्तापवत काययक्रम पवच तािमेि रहेको ५  

७.२ सं्थाको अवम््थत  र प्र्तापवत काययक्रम संचािन ्थि बबचको तादात्सभयता ५  

७.३ प्रमखु सञ्चािकको उमेर (४५ वषय वा कम उमेरको िाग  परू्ाांक, ४६ देम्ख ५५ को िाग  ३ 
अंक, ५६ देम्ख ६५ को िाग  १ अंक र सो भन्दा बढीिाइ शून्य अंक) 

५  

७.४ भइरहेको व्यवसाय नभइ िगान  गनय खोम्जएको नया व्यवसाय ५  
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क्र.सं. मूल्यांकनका आिारहरु भार (प्रबतशत) प्राप्ताङ्क 

८ म््वकृत काययपवि का अनसुारका थप आिारहरु २५  

८.१ आवेदक सं्थाको पकबसम र सूचना मूतापवक सभबम्न्ित कायायियको प्राथबमकता ५  

८.२ आबथयक प्र्तावको गरु््तर ५  

८.३ प्रापवबिक प्र्तावको गरु््तर ५  

८.४ व्यावसापयक कायय योजनाको ्पिता ५  

८.५ कायायपवबिको र्मेट अनसुार २  

८.६ कायययोजनाको पववरर् ३  

९ मनुार्ा र शमपवन्दकुो आिारमा उपयकु्तता र द्वदगोपन ५  

१० पेश भएका पववरर्हरुको पवश्वसबनयता ५  

१०.१ भेटेररनरी अ्पताि तथा पश ुसेवा पवज्ञ केन्रको म्शर्ाररस १  

१०.२ ्थाबनय बाबसन्दाबाट पवरोि नहनुे प्रबतबद्धता २  

१०.४ िेखा पररिर् प्रबतवेदन १  

१०.५ आबिकाररक बनकायमा दताय नपवकरर् १  

 जभमा १००  

नोटीः उपरोक्तानसुार व्यवसाय योजनाको मूल्याङ्कन गदाय न्यूनतम ५० प्रबतशत अङ्क प्राप् त गरेका प्र्तावहरु मार छनौटको 
प्रबतष्पिायमा सामेि हनेुछन ्। 
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अनसूुच …८ 

रेन्बो ट्राउट मत्स्य उत्सपादन काययक्रम कायायन्वयन द्विपम्िय सभझौता-पर 
्थान य सरकार, ...........महाकुिङु गाउँपाबिका पशपुन्छी सेवा शाखाको आ.व............को ्व कृत बापषयक काययक्रम अनसुार 
िागत साझेदारीमा मत्स्य ह् याचरी बनमायर् एवं व्यव्थापन काययक्रम संचािन गनयका िाबग बमबत ................  गते प्रथम पटक 
प्रकाम्शत सूचना मतुापवक पेश हनु आएका प्र्तावहरु मध्ये यस गाउँपाबिकाको बमबत ..................को प्र्ताब छनोट तथा 
भेररपर्केसन सबमबत ्तररय बनर्ययबाट श्र  ................................को प्र्ताव छनौट भएको हुदँा 
.....................................(यस पबछ प्रथम पि भबनने) र श्र  .............................(यस पबछ दोश्रो पि भबनने) का ब च 
तपबसि बमोम्जमका शतयहरु पािना गरीकाययक्रम सन्चािन गनय मन्जरुभै यो द्विपम्िय सभझौता गररद्वदयौं/बियौं । इबत सभबत 
........ साि ........ मपहना ....... गते ....... रोज शभुम ्। 

तपबसि 

(१) रेन्बो ट्राउट मत्स्य उत्सपादन काययक्रम काययक्रम........... .म्जल्िा.......... गाउँपाबिका ............. नं .वडाको 
.................गाउँ/टोिमा बमबत ................सभममा सभपन् न गररनेछ । 

(२) प्रथम पििे मत्स्य उत्सपादन काययक्रम काययक्रम संचािनको िाबग दोश्रो पििे पेश गरेको व्यवसाय योजना मतुापवक बनभन 
बमोम्जमका कृयाकिापहरुका िाबग अनदुान उपिब्ि गराउने छ । 

क्र.स. कृयाकिाप पववरर् अनमुाबनत िागत रु. प्रथम पििे व्यहोने रु. दोश्रो पििे व्यहोने रु. 
     
     
     

जभमा    
अिरुप   

(३)  प्रथम पििे प्रदान गने अनदुान रकमबाट ४)चार  (प्रबतशत कम्न्टजने्स  वापत र बनयमानसुारका अन्य कर कट्टा गरी   
बाँकी रकम दोश्रो पिको बैङ्क खाता मार्त भकु्तान  द्वदनेछ । 

(4) दोश्रो पििे पेश गरेको ्व कृत प्र्ताव मतुापवकको बडजाईन र िागत ईम्ष् टमेट अनसुारका सभपूर्य काययहरु उच्च 
गरु््तर कायम राख  बनिायरीत समय बभर सभपन् न गनुय पनेछ । 

(5) दोश्रो पििे सरुुमा आफ्नो िागान  बाट कायय प्रारभभ गरी सभपन्न गनुयपनेछ ।  
(6) दोश्रो पििे काम सभपन्न भए पश्चात काययसभपन्न प्रबतबेदन, बनयमानसुारको ब ि (प्यान तथा भ्याट) भपायई र 

आवश्यक कागजात सपहत भूक्तान को िाबग पेश गरे पश्चात ्थिगत प्राबबबिक प्रबतबेदनको आिारमा 
मनुाबसब ठहररएमा सभपरु्य कायय सभपन्न भएको अव्थामा अनदुान रकमको भकू्तान  प्रथम पििे गनेछ ।  

(7) काययक्रम संचािनका दौरान वा सभपन् न भए पश्चातको संचािन  ,ममयत सभभार ,व्यव्थापन ,जोम्खम र द्वदगोपनको  िाबग 
गररने काययहरु तथा अप्रत्सयाम्शत रुपमा श्रृम्जत सबै प्रकारका दापयत्सव र म्जभमेवारी दोश्रो पिको हनुेछ । 

(8) यस सभझौतामा उल्िेम्खत काम गदाय आउन सक्ने कुनै पबन प्राकृबतक प्रकोप तथा अन्य पवपद्हरुमा प्रथम पि म्जभमेवार 
हनुे छैन । 

(9) प्रथम पििे आबथयक वषय सभपन्न भएको एक मपहना बभरमा िेखा पररिर् गरी दोश्रो पििाई एक प्रबत बझुाउन ुपनेछ । 
(10) दोश्रो पििे बनयबमत रुपमा )कम्भतमा चौमाबसक अवबिको (  उपिम्ब्ि एबं कारोबारको प्रगबत प्रबतबेदन प्रथम पििाई 

अबनबायय रुपमा पेश गनुयपनेछ ।    
(11) काययक्रम संचािनका दौरानमा कुन ैकुरा हेररे्र वा पररमाजयन गनुय परेमा दवैु पिको आपबस सहमबत अनसुार हनुेछ । 
(12) सभझौतामा उल्िेख हनु छुटेका पवषयको हकमा यस काययपवबि  प्रचबित कानून र दवैु पिको सहमबत अनसुार हनुेछ ।  
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(13) दोश्रो पििे सभझौता बमोम्जमको काम नभै रकम दरुुपयोग हनु सक्ने देखेमा प्रथम पििे एक पटकका िाबग सचेत 
गराउने र त्सयसो गदाय पबन सिुार नदेम्खए एक पम्िय रुपमा सभझौता भंग गने र पहनाबमना भए बराबरको रकम सरकारी 
बाँकी सरह असिु उपरको प्रकृया अगाड  बढाउन सक्नेछ । 

(14) आवश्यकता अनसुार उल्िेम्खत शतयहरुमा थपघट गनय सपकनेछ । 

 

प्रथम पि         दोस्रो पि 

कायायियको तर्य बाट सपह गनेको                             सं्थाको अध्यिको   

नामीः          नामीः 
पदीः          ठेगानाीः 
द्तखतीः          द्तखतीः 
बमबतीः          बमबतीः 
कायायियको छापीः        छाप 
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अनसूुच …९ 
प्र्तावका साथ संिग्न हनु ुपने कागजातहरु  

 

(१) रु. टाँसेको अनसूुच …२ बमोम्जमको आवेदन । 

(२) अनसूुच …३ बमोम्जम ढाँचामा तयार गररएको व्यवसाय योजना । 

(३) अनसूुच …४ बमोम्जमको प्रबतबद्धता पर  । 

(४) अनसूुच …५ बमोम्जमको ्वघोषर्ा । 

(५) काययक्रम कायायन्वयन ्थिको जग्गाको ्वाबमत्सव देम्खने कागजातको प्रबतबिप  । 

(६) बिजमा बिएको जग्गाको हकमा कम्भतमा १० वषयको करारनामा वा सभझौता पर । 

(७) प्रचबित कानून बमोम्जम अबिकाररक बनकायमा सं्था/र्मय/व्यावसाय दताय ,नपवकरर् गरेको प्रबतबिपप  )  

(८) वडा कायायियको बसर्ाररस पर  

(९) मूल्य अबभबदृ्ध  कर (VAT) वा ्थाय  िेखा नभबर (PAN) दताय प्रमार् परको प्रबतबिप  । 

(१०) सहकारी/साझेदारीको हकमा कायय सबमबतको बनर्ययको प्रबतबिप  । 

(११) अम्घल्िो आ.व.को िेखा पररिर् प्रबतवेदन र कर चकु्ताको प्रबतबिप  । 

(१२) व्यवसाय योजना मतुापवकको बडजाइन र िागत अनमुान । 

(१३) कायायन्वयन ्थिको र्ोटो । 

(१४) ्थाबनय बाबसन्दाबाट पवरोि नहनुे प्रमार् । 

(१५) नेपािी नागररकताको प्रमार् परको प्रबतबिप  
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अनसूुच -१० 

रेज्वेको नमूना 


