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ग�रबी �यूनीकरणका ला�ग सीप �वकास ता�लम तथा व�तगुत सहयोग  

काय��म स� चालन काय��व�ध, २०७६ 

��तावनाः �देश सरकारको वा�ष�क नी�त तथा काय��मले �न�द�� गरेको ग�रबी �यूनीकरणका ला�ग सीप 

�वकास ता�लम तथा व�तगुत सहयोग स� चालन गर� ग�रबीको रेखामनुी रहेका जनताको आ�थ�क तथा 

सामािजक जीवन�तरमा सधुार गन� उ��ेयले  भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालयको वा�ष�क �वीकृत 

काय��म अन�ुप ग�रबीको रेखामनुी रहेका जनताका ला�ग ता�लम तथा व�तगुत सहयोग काय��म र 

ग�रबी �नवारणका ला�ग लि�त वग� आयआज�न �वशेष काय��म काया��वयन गन�, �देश नं. ५ को अनदुान 

�यव�थापन एक�कृत माग�दश�न, २०७६ अनसुार भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालयले यो 

काय��व�ध �वीकृत गर� लागू गरेको छ। 

प�र�छेद– १ 

�ारि�भक 

१. संि�� नाम र �ार�भः (१) यस काय��व�धको नाम “ग�रबी �यूनीकरणका ला�ग सीप �वकास ता�लम तथा 

व�तगुत सहयोग काय��म स� चालन काय��व�ध, २०७६” रहेको छ। 

(२) यो काय��व�ध त�ु�त �ार�भ हनेुछ। 

(3) यो काय��व�ध �देश नं. ५ भर लागू हनेुछ। 

२. प�रभाषा: �वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस काय��व�धमाः- 

(क) “काय��म” भ�ाले ग�रबी �यूनीकरणको ला�ग लि�त वग�को आयआज�नका 

ला�ग सीप �वकास ता�लम र ग�रबीको रेखामनुी रहेका जनताको ला�ग 

व�तगुत सहयोग काय��मलाई स�झन ुपछ�।  

(ख) “ग�रबीको रेखामनुी रहेका जनता” भ�ाले स�बि�धत �थानीय तहबाट �वप� 

तथा अ�त ग�रब भनी �सफा�रस भई आएका दफा ४ को उपदफा (२) 

अनसुारको �यि� वा प�रवारलाई स�झन ुपछ�। 

(ग) “प�रवार” भ�ाले एकासगोलमा तथा सगोलको आ�दानी खच�मा च�ने वा एउटै 

भा�सामा खानपान गर� एकै ठाउँमा ब�ने एक वा एक भ�दा बढ� 

�यि�ह�को समूहको नेपाल� नाग�रकका प�रवारलाई स�झन ुपछ�। 

(घ) “म��ालय” भ�ाले �देश नं. ५, भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� 

म��ालयलाई स�झन ुपछ�। 

(ङ) “लि�त वग�” भ�ाले ग�रबीको रेखामनुी रहेका प�रवारका स�झन ुपछ�। 
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(च) “स�म�त” भ�ाले दफा ९ को उपदफा (१) बमोिजम गठन भएको काय��म 

�यव�थापन स�म�तलाई स�झन ुपछ�। 

(छ) “सीप �वकास ता�लम” भ�ाले ग�रवी �यूनीकरणको ला�ग लि�त वग� 

आयआज�न �वशषे काय��मका ला�ग अनसूुची-१ बमोिजमका आधारभतू सीप 

�वकास ता�लमह�लाई स�झन ुपछ�।  

(ज) “�थानीय तह” भ�ाले �देश नं. ५ �भ�का गाउँपा�लका स�झन ुपछ�। 

(झ) “ता�लम �दायक”  भ�ाले �व�भ� �वषयमा सीपमूलक ता�लम �दान गन� 

उ�े�यले �थापना भएका सरकार� �नकाय वा काननुी �पमा दता� भएका नीिज 

वा गैरसरकार� सं�था भ�े स�झन ुपद�छ ।  

३. उ��ेयः यस काय��मका उ�े�यह� देहायबमोिजम रहेका छन ्:- 

(क) ग�रबह�का माग स�बोधन हनेु खालका काय��म स� चालनमा सहयोग गन�, 

(ख) ग�रबीको रेखामनुी रहेका जनताको आयआज�नमा वृ�� गन� �यवसा�यकता 

माफ� त उ�मशीलता तफ�  उ��रे�त गन�। 

प�र�छेद– २ 

सीप �वकास ता�लम स� चालन �व�ध 

४.  सहभागीह�को छनौट: (१) काय��म स� चालनको ला�ग इ�छुक �यि�ह�लाई काय��ममा सहभागी हनु 

म��ालयले  अनसूुची-५ बमोिजमको १५ �दन ेसूचना जार� गन�छ। 

(२) यस काय��ममा सहभगी हनु चाहने ग�रबीको रेखामनुी रहेका लि�त वग�का प�रवारका 

सद�यको पहाडको हकमा ३ रोपनी र तराईको हकमा ५ क�ा भ�दा कम ज�गा ज�मन प�रवारको 

नाममा भएको, प�रवारको कुनै सद�य सरकार� वा अ�य कुनै संग�ठत सं�थामा रोजगार नभएको, कुनै 

पेशा �यवसायबाट हनेु पा�रवा�रक मा�सक आ�दानी � 10,000।00 भ�दा कम भएको वा नेपाल 

सरकार ग�रब घरधरु� सव��णमा अ�त ग�रब वग�को �माण-प� पाएको घरप�रवारको सद�य) ह�ले 

अनसूुची-६ बमोिजमको �ववरण भर� स�बि�धत �थानीय तहमा पेश गनु�पन�छ। 

(३) सीप �वकास ता�लम भौगो�लक �वकटता, बजेटको उपल�धता र मानव �वकास 

सचुका�मा पछा�ड रहेका आधारमा म�ुय म��ी �ामीण �वकास काय��म लागू भएका  �थानीय 

तहह�मा म��ालयबाट �नण�य गर� स� चालन ग�रनेछ।  

(४) स�बि�धत �थानीय तहले उपदफा (२) अनसुार �ा� �नवेदनह�को �ा�थ�मक�करण गर� 

अनसूुची-७ अनसुारको �सफा�रस स�हत स�लै �नवेदनह� समेत संल�न राखी म��ालयमा पठाउन ु

पन�छ।�थानीयतहले �ाथ�मक�करण गर� पठाएको सूचीको आधारमा म��ालयले ता�लममा सहभागी 

गराउने प�रवारको नामावल� तयार गन�छ। 
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(४) म��ालयले तयार गरेको नामावल�मा कुनै गनुासो भएमा जानकार�/उजरु�को ला�ग 7 

�दनको �याद राखी म��ालयले नामावल� स�हतको सूचना �काशन गन�छ। 

(५) �थानीय तहको �सफा�रसमा �ा� भएको ग�रबीको रेखामनुी रहेका लि�त वग�का 

प�रवारको नामावल� काय��म �यव�थापन स�म�तले आव�यक ठानेमा अनगुमन तथा �थलगत 

�माणीकरण गर� संशोधन गन� स�नेछ। 

 (६) �थानीय तहको �सफा�रसमा �ा� भएको ग�रबीको रेखामनुी रहेका लि�त वग�का 

प�रवारको नामावल�को �सफा�रसमा �� उठेमा वा काय��म �यव�थापन स�म�त �व��त हनु नसकेमा 

स�म�तले उ� सूची स�चाई पनुः �सफा�रस गन� अनरुोध गन� स�नेछ। 

(७) स�बि�धत �थानीय तहबाट काय��मका ला�ग �सफा�रस भई आएको लि�त वग�का 

प�रवारको नामावल�बाट काय��म �यव�थापन स�म�तले ता�लममा सहभागीताको ला�ग �सफा�रस 

गन�छ। 

५. ता�लम स� चालन ���या : (१) छनौट भएका �यि�लाई उ�नह�को मागको आधारमा अनसूुची-1 मा 

उ�लेिखत म�ये कुनै एक �वषयमा आधारभतू सीप �वकास ता�लममा सहभागी गराइनेछ। तर माग 

भएको �वषयमा ता�लम स� चालन गन� ता�लम �दायक �नकाय वा फम�/सं�था/क�पनी उपल�ध नभएमा 

सो �वषयको ता�लम स� चालन ग�रने छैन र सो को जानकार� स�बि�धत �थानीय तह माफ� त 

गराइनेछ। 

 (२) छनौटमा परेका �यि� तथा प�रवारलाई ता�लम �दँदा सरकार� �वा�म�वका ता�लम 

�दायक �नकाय वा स�बि�धत �वषयमा कानूनी �पमा दता� भएका �नजी ता�लम �दायक 

फम�/सं�था/क�पनी माफ� त �दइनेछ।  

(3) सरकार� �व�म�वका ता�लम �दायक �नकाय वा ता�लम स� चालन गन� �थापना भएका 

�नजी फम�/सं�था/क�पनीह�लाई म��ालयमा पेश गन� स�ने गर� अनसूुची -१ बमोिजमका ता�लम 

स� चालन ला�ग अनसूुची -२ बमोिजमको ढाँचामा १५ �दनको �याद �दई �ारि�भक ��ताव माग 

ग�रनेछ।  

(४) ता�लम �दायक सं�थाले अनसूुची-३ बमोिजमको �नवेदन साथ सूची दता�को ला�ग पेश 

गनु�पन�छ।  

(५) �ार�भीक ��ताव अ�ययनको आधारमा म��ालयले सरकार� �व�म�वका ता�लम 

�दायक �नकायसगँ वा ता�लम स� चालन गन� �थापना भएका �नजी फम�/सं�था/क�पनीह� वा दवैु 

�नकाय माफ� त ता�लम स� चालन गन� स�नेछ।  



4 

 

(६) ता�लमका सहभागी सं�या र ता�लम गन� �थान य�कन भैसकेप�छ म��ालय वा 

काया�लयले सूिचकृत भएका ता�लम �दायक �नकायह�बाट �नयमानसुार सूचना �काशन गर� �व�ततृ 

�ा�व�धक तथा आ�थ�क ��ताव माग ग�रनेछ।  

 (७) ता�लम �दायक �नजी फम�/सं�था/क�पनीह� ��ताव पेश गदा� अनसूुची-४ 

बमोिजमको ढाचँामा ता�लम स� चालनको �व�ततृ �ा�व�धक तथा आ�थ�क ��ताव पेश गनु�पन�छ।  

(८) ता�लम �दायक फम�/सं�था/क�पनीको छनौटका ला�ग मू�या�नका आधारह� 

काय��म �यव�थापन स�म�तले तोके बमोिजम हनेुछ। 

(९) छनौट भएका फम�/सं�था/क�पनीसँग अनसूुची-८ बमोिजमको स�झौता गर� ता�लम 

स� चालन ग�रनेछ। 

(१०) ता�लम स�प� भए प�ात सहभागीह�लाई सीप �वकास त�लम �ा� गरेको �माण-प� 

�दान ग�रनेछ।    

(११) काय��मका सहभागीह�को सेवा स�ुवधा तथा सीप �वकास ता�लम स� चालन 

खच�स�ब�धी �यव�था �देश सरकारको साव�ज�नक खच�को मापद�ड काय��व�ध र �मत�य�यता स�ब�धी 

�नद� िशका, २०७५ बमोिजम हनेुछ। 

(१२) काय��म स� चालनका ला�ग आव�यकता अनसुार स�बि�धत �थानीय तहका कम�चार� 

र म�ुय म��ी �ामीण �वकास काय��मका सहजकता�ह� प�रचालन गन� स�कनेछ र प�रचालन गदा� 

�नजह�लाई �च�लत कानून बमोिजम स�ुवधा उपल�ध गराउन स�कनेछ। 

 

६.रकम भ�ुानी ���या: सीप �वकास ता�लम काय��मको भ�ुानी ���या देहायबमोिजम हनेुछ :- 

(क) �वीकृत काय�योजना बमोिजम तो�कएको मापद�ड अनसुार सूचीकृत 

फम�/सं�था/क�पनीबाट सीप �वकास ता�लम स� चालन गर� म��ालयमा पेश 

गरेको �बल भरपाई अनसुार ता�लम स�प� गरेको स�ुनि�तताको आधारमा 

स�झौता बमोिजमको रकम उपल�ध गराईने छ। 

(ख) काय��म स� चालनको ला�ग छनौट भएका ता�लम �दायक 

फम�/सं�था/क�पनीलाई काय�योजनामा तो�कएका ��याकलापको 

काय�स�प�ता प�ात भ�ुानी �दन े प��त (Post Paid Payment System) 

अनसुार रकम भ�ुानी ग�रनेछ। 

(ग) स�झौतामा उ�लेख ग�रएको अव�ध �भ� काय�स�प� गर� स�नपुन�छ। तर 

काव ु बा�हरको प�रि�थ�तको कारण स�झौता अव�ध �भ� काय�स�प� गन� 

नस�ने भएमा आधार र कारण उ�लेख गर� �याद समा� हनु ुभ�दा सात �दन 
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अगा�ड �याद थपको �नवेदन �दन ुपन�छ। �याद थप स�ब�धी अि�तम �नण�य 

म��ालयको हनेुछ। 

(घ) छनौटमा परेको ता�लम �दायक फम�/सं�था/क�पनीले कामको �ग�तको 

आधारमा सो को आ�थ�क ��तवेदन स�हतको फोटो, �बल, भपा�ई, ता�लमका 

सहभागीह�को दै�नक हािजर� साथै आव�यक अ�य कागजात पेश ग�रसकेप�छ 

काय� स�प�ताको आधारमा �बल बमोिजम आव�यक चेकजाँच गर� रकम 

भ�ुान ग�रनेछ। 

(ङ) �िश�ाथ�ले �नयमानसुार पाउने स�ुवधा भ�ुानी गदा� सोझै भ�ुानी वा ता�लम 

�दायक सं�था माफ� त हनेुछ।  

प�र�छेद– ३ 

व�तगुत सहयोग काय��म स� चालन �व�ध 

७.  व�तगुत सहयोगको ला�ग छनौट: (१) म�ुयम��ी �ामीण �वकास काय��म लागू भएका �थानीय 

तहह�बाट �सफा�रस भई छनौट भएका र दफा ५ अनसुार ता�लम �लएका �यि�ह� मा� यस 

काय��ममा सहभागी हनु स�नेछन ।  

८. व�तगुत वा नगद सहयोग सहयोग �वतरण ���या: (1) दफा ५ अनसुारको ता�लममा सहभागी भएका 

�यि�ह�लाई स�बि�धत �वषयमा पेशा �यवसाय गन� आब�यक पन� मे�सनर�  औजार, उ�पादन साम�ी 

वा पेशागत सरु�ाको ला�ग आब�यक पन� पोशाक ख�रद गन� खदु परल म�ुयको ९० ��तशत नना�ने 

गर� बढ�मा ३० हजार नगद अनदुान वा व�तगुत सहयोग उपल�ध गराउन स�कनेछ।  

 (2) उपदफा १ अनसुारको अनदुान वा व�तगुत सहयोग �ा� गन� ता�लम समापनको बेला 

�िश�ण सं�थाको सहयोग र सम�वयमा काय� योजना तयार गर� पेश गनु�पन�छ। 

  (३) �वीकृत भएको अनदुान रकमको सीमा �भ� रह� म��ालय वा काया�लय आफैले वा 

�थानीय तह माफ� त नगद वा व�तगुत सहयोग �वतरण गन� स�नेछ। व�तगुत सहयोग उपल�ध 

गराउँदा सहभागीले कुल लागतको क�तीमा १० ��तशत खच� रकम आफै भ�ुानी गनु�पन�छ भने नगद 

अनदुान �वतरण गदा� अनदुान�ाह�ले पेश गरेको �बल भपा�ईको आधारमा कुल लागतको ९० ��तशतमा 

नब�ने गर� ब�ढमा � ३० हजार स�म उपल�ध गराइनछे। 

  (४) �िश�ाथ�ह�ले योजना अनसुारको नगद सहयोग �ा� गन� ता�लम समापन भएको 

आ�थ�क वष� �भ�ै बढ�मा ३ म�हना �भ� आफुंले ख�रद गरेको सामानको बील भरपाई स�हत अनसूुची-

९ बमोिजमको स�बि�धत �थानीय तहको �सफा�रस समेत संल�न राखी भ�ुानी माग गनु�पन�छ।  

(5) नगद वा व�तगुत सहयोग �वतरण स�ब�धी काय� स�बि�धत �थानीय तह वा िज�ला 

सदरमकुाम वा आव�यकता अनसुार अ�य �थानह�मा समेत गन� स�कनेछ। 
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 (६) काय��म स� चालनका ला�ग आव�यकता अनसुार स�बि�धत �थानीय तहका 

कम�चार�ह� वा �थानीय तह हेन� म�ुय म��ी �ामीण �वकास काय��मका सहजकता�ह� प�रचालन गन� 

स�कनेछ र उ� काय�मा प�रचालन गदा� �नजह�लाई �च�लत कानून बमोिजम स�ुवधा उपल�ध गराउन 

स�कनेछ। 

प�र�छेद -४ 

स�म�त स�ब�धी �यव�था 

9. �नद�शक स�म�त : यस काय��व�ध बमोिजम काय��म स� चालनको ला�ग नी�तगत �यव�था तथा सम�या 

समाधान स�ब�धमा आव�यक �नद�शनका ला�ग देहाय बमोिजमको �नद�शक स�म�त गठन हनेुछः 

(क) म��ी भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय     -अ�य� 

(ख) सिचव भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय     -सद�य 

(ग) महाशाखा �मखु �शासन तथा सहकार� �वकास महाशाखा -सद�य सिचव 

(2) �नद�शक स�म�तले आव�यक ठानेमा बढ�मा तीन जना स�म �वशेष� वा 

पदा�धकार�लाई स�म�तको बैठकमा आम��ण गन� स�नेछ। 

10. काय��म �यव�थापन स�म�त: (१) यस काय��व�ध बमोिजमको काय��म काया��वयनको ला�ग देहाय 

बमोिजमको काय��म �यव�थापन स�म�त रहनेछ:- 

(क)  सिचव ,भ�ूम �यव�था कृ�ष तथा सहकार�  म��ालय                  -अ�य� 

(ख)  �मखु,योजना तथा अनगुमन महाशाखा                          -सद�य 

(ग)  �मखु,खा� सरु�ा तथा कृ�ष �यबसाय �व��न महाशाखा             -सद�य 

(घ)  �मखु,पशपु�छ� �वकास महाशाखा         -सद�य 

(ङ)  �मखु,�शासन तथा सहकार� �वकास महाशाखा                           -सद�य 

(च)  आ�थ�क �शासन शाखा �मखु         -सद�य 

(छ)  स�बि�धत काय��म हेन� म��ालयको अ�धकृत                -सद�य सिचव 

(२) स�म�तको बैठक आव�यकता अनसुार ब�न स�नेछ।  

(३) काय��म �यव�थापन स�म�तले आव�यकता अनसुार कुनै �व�, �वशेष� वा 

पदा�धकार�लाई स�म�तको बैठकमा आम��ण गन� स�नेछ। 

(४) काय��म �यव�थापन स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजमको हनेुछः- 

(क) ता�लमको �वषय र पा��म ता�लम �दायक �नकायको सम�वयमा �नधा�रण 

गन�,  

(ख) �थानीय तहबाट �सफा�रस भई आएका ग�रबीको रेखामनुी रहेका जनतालाई 

व�तगुत सहयोगको ला�ग �सफा�रस गन�, 
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(ग) �ा� �नवेदनको आधारमा ता�लम तथा �िश�ाथ� सं�या �नधा�रण गन�, 

(घ) सीप �वकास ता�लम स� चालन गन� �थान तो�ने, 

(ङ) आव�यकता अनसुार काय��मको अनगुमन तथा मू�या�न गन� गराउन।े 

प�र�छेद -५ 

अनगुमन र सम�वय 

१1.अनगुमनको �यव�थाः (१) अनदुान �ा� �यि� वा ता�लम �दायक सं�थाले गन� काय��मको अनगुमन 

गन� म�ुय दा�य�व स�बि�धत �थानीय तहको हनेुछ। साथै म��ालय तथा म��ालय मातहतका �नकाय 

र �देश सरकारका सरोकारवाला �नकायह�ले संय�ु वा छु�ा छु�ै अनगुमन गन� स�नेछन।् 

(२) उपदफा (१) बमोिजम भएको अनगुमन र �नद�शनको �लिखत अ�भलेख र ��तवेदन 

काया�लयले सरुि�त रा� ुपन�छ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजम अनगुमन गदा� �दएको �नद�शनको पालना गनु� ता�लम �दायक 

सं�था/क�पनी/फम� तथा अनदुान�ाह� कत��य रहनेछ। 

12. सम�वय: म��ालयले काय��मलाई �यवि�थत �पले स� चालन गन� सरोकारवाला नेपाल सरकारका 

�नकाय, �देश सरकारका �नकाय र स�वि�धत �थानीय तहबीच सम�वय गन�छ। 

प�र�छेद-6 

�व�वध 

१3. कारवाह�को �यव�थाः काय��म स� चालन गदा� म��ालय र अ�तग�तका �नकायह�ले �दएका �नद�शन 

तथा जार� गरेका ऐन, �नयम तथा नी�तह�को पालना गनु� पन�छ। स�झौता बमोिजमको काय� नभएको 

ख�डमा �नयमानसुार कारवाह� हनेुछ। 

१4. बाधा अ�चन �न�पण एंवम ्संशोधनः (१) यस काय��व�ध काया��वयनमा केह� बाधा अ�चन आइपरेमा 

वा �ववाद उ�प� भएमा म��ालयको �या�या अि�तम हनेुछ।  

(२) आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालय र आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ालयको 

सहम�त �लई म��ालयले आव�यकता अनसुार यस काय��व�धको संशोधन गन� स�नेछ। 

(३) म��ालयले यस काय��व�धको अनसूुचीह�मा आव�यकता अनसुार थपघट गन� स�नेछ। 
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अनसूुची-१ 

(दफा ५ को उपदफा (१) सँग स�वि�धत) 

आधारभतू सीप �वकास ता�लमह� 

�स॰नं॰ सीप �बकासका ��ेह� कै�फयत 

१ �सकम� तथा फ�न�चर स�ब�धी 

ता�लम  

ता�लम प�ात �यवसाय श�ु गन� आव�यक व�तगुत 

सहयोग समेत 

२ डकम� तथा र�रोगन स�ब�धी 

ता�लम  

ता�लम प�ात �यवसाय श�ु गन� आव�यक व�तगुत 

सहयोग समेत 

३ �ल�बर स�ब�धी ता�लम ता�लम प�ात �यवसाय श�ु गन� आव�यक व�तगुत 

सहयोग समेत 

४ कपाल का�ने ता�लम ता�लम प�ात �यवसाय श�ु गन� आव�यक व�तगुत 

सहयोग समेत 

५ जसु, जाम, जेल�, अचार, आ�द 

उ�पादन तथा �शोधन स�ब�धी 

ता�लम 

ता�लम प�ात �यवसाय श�ु गन� आव�यक व�तगुत 

सहयोग समेत 

६ कृ�ष य�� उपकरण स� चालन 

तथा मम�त ता�लम 

ता�लम प�ात �यवसाय श�ु गन� आव�यक व�तगुत 

सहयोग समेत 

७ �याउ खेती ता�लम प�ात �यवसाय श�ु गन� आव�यक व�तगुत 

सहयोग समेत 

८ कुखरुा/हाँसपालन ता�लम प�ात �यवसाय श�ु गन� आव�यक व�तगुत 

सहयोग समेत 

९ मौर�पालन ता�लम प�ात �यवसाय श�ु गन� आव�यक व�तगुत 

सहयोग समेत 



9 

 

अनसूुची-२ 

(दफा ५ को उपदफा (३) सँग स�वि�धत) 

 

सीप �वकास ता�लम स� चालनका ला�ग सूची दता� र �ा�व�धक तथा आ�थ�क ��ताव 

आ�हानको ढाँचा 

 

 

�देश सरकार 

�देश नं. 5 

भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय 

बटुवल, �प�देह� 

 
 

सूची दता�/  �ा�व�धक तथा आ�थ�क ��ताव आ�हान ग�रएको सूचना 

 �थम पटक �कािशत �म�त:......................... 

 

यस म��ालयको आ.व. २०७६।०७७ को वा�ष�क �वीकृत काय��म अनसुार ग�रबी �यूनीकरणका 

ला�ग सीप �वकास ता�लम काय��म स� चालन गनु�पन� भएकोले उ� ता�लमह� स� चालनका ला�ग 

ता�लम �दायक सं�था/फम�/क�पनी माफ� त स� चालन गनु�पन� भएकोले ई�छुक सं�था/फम�/क�पनीले 

यो सूचना �काशन भएको �म�तले ……………….. �दन �भ� यस म��ालयबाट जार� भएको ग�रवी 

�यूनीकरणका ला�ग सीप �वकास ता�लम तथा व�तगुत सहयोग काय��म स� चालन �व�ध, २०७६ को 

अनसूुची-१ मा उ�लेिखत आधारभतु (एक देिख दइु ह�े ) ता�लम स� चालनका ला�ग अनसूुची-३ 

बमोिजमको सूची दता�का ला�ग आवदेन-प�/ अनसूुची-४ बमोिजमको �ा�व�धक तथा आ�थ�क �ववरण 

उ�लेख गर� म��ालयमा ��ताव पेश गन�का ला�ग यो सूचना �काशन ग�रएको छ। 
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अनसूुची-३ 

(दफा ५ को उपदफा (४) सँग स�वि�धत) 

 

सूची दता�को ला�ग आवेदन-प�को ढाँचा 

 

�ीमान ्सिचव �यू, 

भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय 

�देश नं ५, बटुवल। 

 �वषयः ग�रबी �यूनीकरणको ला�ग लि�त वग� आयआज�न �वशेष काय��मका ला�ग सीप 

�वकास ता�लम स� चालनका सूिचकृत हनेु स�ब�धमा। 

महोदय, 

हा�ो ......................................................... फम�/सं�थाबाट ....................... िज�ला, 

............................म.न.प./उप.म.न.पा./न.पा./गा.पा.,........वडा नं. अ�तग�त................. 

............ �थानमा............................................ ता�लम स� चालन गन� उ�े�यले दता� भएकोले 

�यस म��ालयबाट आ�ान ग�रएको ग�रबी �यूनीकरणको ला�ग लि�त वग� आयआज�न �वशेष 

काय��मका ला�ग सीप �वकास ता�लम स� चालन गन�का ला�ग तप�सल बमोिजमका कागजातह� 

संल�न राखी यो आवेदन पेश गरेका छौ। 

१. फम�/सं�थाको नामः 

२. फम�/सं�था/क�पनीको संि�� प�रचयः 

३. यस अिघ स� चालन गरेका ता�लमह�को �बवरणः 

४. ��ता�वत ता�लम स� चालन गन� स�कने �थानः 

५. ता�लम स� चालनको �व�ततृ �ववरण: 

�.स. आधारभतू ता�लमको 

नाम 

 

आधारभतू ता�लमको 

अव�ध ह�ा (�दन)  

एक समूह 

सहभागी गराउन 

स�कने सं�या 

कै�फयत 

१     

२     

३     

नोट: सबै ता�लमको पा��म तथा पाठ योजना छु�ै संल�न राखी पेश गनु�पन�छ। 
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तप�सल: 

(१)  सं�था/क�पनी/फम�को दता�को �माण-प�को ��त�ल�प   

   (२) सं�था/क�पनी/फम�को �थायी लेखा नं. �माणप�को ��त�ल�प   

   (३ सं�था/क�पनी/फम�को प�छ�लो आ.व.को लेखाप�र�ण ��तवेदनको ��त�ल�प   

   (४) सं�था/क�पनी/फम�को करच�ुा �माण-प�को ��त�ल�प  

   (५) सं�था/क�पनी/फम� संचालकको नागर�कता �माणप�को ��त�ल�प  

 
 

�नवेदकको 

फम�/सं�था स�ालकको नामः 

द�तखतः 

ठेगानाः 

स�पक�  नः  

मोबाइल नः 

इमेलः 

�म�त: 
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अनसूुची-४ 

(दफा ५ को उपदफा (७) सँग स�वि�धत) 

 

आधारभतू सीप �वकास ता�लम स� चालनको �व�ततृ �ा�व�धक तथा आ�थ�क ��तावको ढाँचा 

 

 

�ीमान ्सिचव �यू, 

भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय 

�देश नं ५, बटुवल। 

 �वषयः ग�रबी �यूनीकरणको ला�ग लि�त वग� आयआज�न �वशेष काय��मका ला�ग सीप 

�वकास ता�लम स� चालन गन�का ला�ग �ा�व�धक तथा आ�थ�क ��ताव पेश गरेको बारे। 

महोदय, 

हा�ो ...................................................... फम�/सं�थाबाट ....................... िज�ला, 

............................म.न.पा./उप.म.न.पा./न.पा./गा.पा वडा नं. अ�तग�त ................. ............ 

�थानमा ............................................ ता�लम स� चालन गन� उ�े�यले दता� भएकोले �यस 

म��ालयबाट आ�हान ग�रएको ग�रबी �यूनीकरणको ला�ग लि�त वग� आयआज�न �वशेष काय��मका 

ला�ग सीप �वकास ता�लम स� चालन गन�का ला�ग तप�सल बमोिजमका कागजातह� संल�न राखी यो 

आवेदन पेश गरेका छौ। 

१. फम�/सं�था/क�पनीको नाम तथा ठेगाना:  

२. फम�/सं�था/क�पनीको संि�� प�रचयः 

३. यस अिघ स� चालन गरेका ता�लमह�को �बवरणः 

४. ��ता�वत ता�लम स� चालन गन� स�कने �थानः 

५. ता�लम स� चालनका ला�ग आव�यक जनशि�  

६. ता�लम स� चालनको �व�ततृ आ�थ�क ��तावको �ववरण: 

�.स. आधारभतू  

ता�लको 

नाम 

 

आधारभतू 

ता�लमको 

अव�ध �दन  

सहभागी स��या 

(जना) 

 ता�लम 

स� चालन 

खच� �. 

(��त�यि�) 

�िश�ण 

खाजा खच� �. 

(��त�यि�)  

खाना खाजा 

तथा आवास 

खच� 

(��त�यि�) 

ज�मा खच� �. 

(��त�यि�)   

कै�फयत 
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साम�ी 

स�हत 

१.   १० देिख १५      

१६ देिख २०      

२१ देिख २५      

२.         

नोट: सबै ता�लमको पा��म तथा पाठ योजना छु�ै संल�न राखी पेश गनु�पन�छ ।�िश�ाथ�ह�को 

स�ुवधा स�बि�ध �यव�था �देश सरकारको साव�ज�नक खच�को मापद�ड, काय��व�ध र �मत�यीता 

समब�धी �नद� िशका, २०७५ �भ� रहेर गनु� पन�छ। 

तप�सल: 
 

   (१) सं�था/क�पनी/फम�को दता�को �माण-प�को ��त�ल�प   

   (२) सं�था/क�पनी/फम�को �थायी लेखा नं. �माणप�को ��त�ल�प   

   (३ सं�था/क�पनी/फम�को प�छ�लो आ.व.को लेखाप�र�ण ��तवेदनको ��त�ल�प   

   (४) सं�था/क�पनी/फम�को करच�ुा �माण-प�को ��त�ल�प  

   (५) सं�था/क�पनी/फम� संचालकको नागर�कता �माणप�को ��त�ल�प  

 

�नवेदकको 

फम�/सं�था स�ालकको नामः 

द�तखतः 

ठेगानाः 

स�पक�  नः  

मोबाइल नः 

इमेलः 

�म�त: 
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अनसूुची-५ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग स�वि�धत) 

सूचनाको ढाचँा 

�देश सरकार 

�देश नं. 5 

भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय 

बटुवल, �प�देह� 

 

सीप �वकास ता�लम तथा व�तगुत सहयोगको ला�ग ��ताव आ�ानको सूचना 

�थम पटक �कािशत �म�त:......................... 

 

यस म��ालयको आ.व. ................ को वा�ष�क ि�वकृत काय��म अनसुार म�ुयम��ी �ामीण 

�वकास काय��म लागू भएका �थानीय तहह�मा ग�रबी �यूनीकरणका ला�ग तप�सल अनसुारका 

ता�लम काय��म स� चालन हनेु भएकोले उ� ता�लममा सहभागी भई व�तगुत अनदुान सहयोग समेत 

�ा� गन� चाहने ई�छुक प�रवारको नाममा पहाडको हकमा ३ रोपनी र तराईको हकमा ५ क�ा 

भ�दा कम ज�गा ज�मन भएको, प�रवारको कुनै सद�य सरकार� वा अ�य कुनै संग�ठत सं�थामा 

रोजगार नभएको, कुनै पेशा �यवसायबाट हनेु पा�रवा�रक मा�सक आ�दानी � 10,000।00 भ�दा 

कम भएको वा नेपाल सरकार ग�रब घरधरु� सव��णमा अ�त ग�रब वग�को �माण-प� पाएको 

प�रवारका सद�यह�लाई स�बि�धत �थानीय तहमा अनसूुची -६ अनसुारको फारम भर� �म�त  �भ� 

पेश गनु�हनु यो सूचना �काशन ग�रएको छ।स�बि�धत �थानीय तहह�लाई आ�नो �थानीय 

तहह�बाट �ा� �नवेदकह� म�येबाट �ाथ�मकता�मानसुार �सफा�रस स�हत �नवेदकह�को स�लै 

�नवेदन स�हत पठाई �दन ुहनु समेत यसै सूचनाबाट अनरुोध ग�रएको छ। 
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अनसूुची-६ 

(दफा ४ को उपदफा (२) सँग स�बि�धत) 

  

ग�रवीको रेखामनुी रहेका जनताले सीप �वकास ता�लम तथा व�तगुत सहयोगका ला�ग �थानीय तहमा 

पेश गन� फारमको नमनुा 

 

 

�ीमान अ�य��यू, 

................................... गाउँपा�लका 

................................... 

 

�बषयः  भ�ुम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय �देश नं. ५ बटुवलबाट स� चालन हनेु ग�रबी 

�यूनीकरणको ला�ग लि�त वग� सीप �वकास ता�लम तथा आयआज�न �वशषे काय��म �सफा�रस 

गर� पाउँ भ�े बारे । 

 

महोदय, 

उपरो� �वषयमा म यस .................................. पा�लका वडा नं.........�ी 

.................................... भ�ुम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय बटुवलबाट स� चालन हनेु 

ग�रबी �यूनीकरणको ला�ग लि�त वग� सीप �वकास ता�लम तथा आयआज�न �वशेष काय��ममा सहभागी 

हनु इ�छुक भएको हुदँा तप�सल अनसुारको �बवरण स�हत उ� ता�लममा �सफा�रस गर��दनहुनु �वन� 

अनरुोध गद�छु । 

सहभागी हनु ��ताव गरेको ता�लमको नाम : (�ाथ�मकता अनसुार तीन वटास�म रो�न स�कने)         

(1) ................................... 

(2) .................................... 

(3) .................................... 

क) �यि�गत तथा पा�रवा�रक �ववरण 

1. नाम थर : 

2. उमेर : 

3. �ल�  

4. ज�म �म�त : 

5. नाग�रकता नं : 

फोटो  
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6. शैि�क यो�यता :  

7. वैवा�हक अव�था : 

8. प�त/प�ीको नाम थर : 

9. बाब/ुआमाको नाम थर : 

10. स�पक�  मोवाईल नं : 

11. �थायी ठेगाना : 

िज�लाः 

पा�लकाः 

वडा नं. 

टोलः         

12. प�रवारमा ज�मा सद�य सङ�याः 

०-१४ वष�स�मको सङ�या  ..…… १५-५९ वष�स�मको सङ�या ………  

६० वष� मा�थको सङ�या  …… अपा�गता भएको सङ�या  … ……..                    

ख)        प�रवारको आ�थ�क अव�थाः 

१. प�रवारको �वा�म�वमा ज�गाः   छ/छैन 

२. ज�गा भएमा ज�गाको �े�फलः  ……………..रोपनी / क�ा 

३. प�रवारको �वा�म�वमा रहेको ज�गाको अनमुा�नत मू�यः �……………………. (�च�लत 

बजार मू�य अनसुार )  

४. आफूले गरेको कृ�ष तथा पशपुछ�जं�य उ�पादन तथा �ब��बाट वष�भर� खानः 

……………… प�ुदछ/प�ुदैन 

५. प�ुदैन भने क�त म�हना प�ुदछ:…………… म�हना प�ुदछ। 

६. प�रवारका कुनै सद�य वैदेिशक रोजगार�माः  छ/छैन 

७. वैदेिशक रोजगार�मा भएमाः ……………. जना र  मा�सक आ�दानी ……………. �पैयां 

८. प�रवारका सद�यह� अ�य रोजगार�माः  छन/छैनन ्

९. रोजगार�मा भएमाः …………… पेशामा छन ्र मा�सक आ�दानी ……………. �पैया ं

१०. घरको �क�समः  प�ी (आर.सी.सी)/ क�ची ( माटो, ढु�गा, टायल, ज�ता )/ झपुडी (खर, 

छवाल�) 

११. प�रवारले कुनै ऋण �लएकोः छ/छैन  

१२. ऋण �लएको भए क�त �लएकोः  �………….. 

१३.  कुन उ�े�यका ला�ग �लएकोः ………………… 

ग) यस अिघ कुनै ता�लम �ा� गरेको भए  सो को �ववरणः 

१.  ता�लमको नामः  
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२. ता�लमको अव�धः 

३. ता�लम �दने सं�थाको नामः  

     

घ) अनदुान माग गनु�का कारणः 

१. हालको पेशा तथा भावी योजना : 

�.स. हाल ग�ररहेका 

��याकलाप 

प�रणाम अनदुानबाट थप गन� 

��याकलाप  

प�रणाम 

     

     

     

२. �थानीय तह/�देश/नेपाल सरकारबाट �वगत 2 वष� �भ� कुनै स�ुवधा 

पाएको/नपाएको  

                           पाएको भए : 

�.स. काय��मको 

�ववरण 

अनदुान �ा� गरेको �नकाय �ा� रकम �. �ा� गरेको 

वष� 

    

    

मा�थ उ�लेख गरेका �ववरण साँचो हो। झठुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउला।                                                               

                                                       ……………………………………….. 

 सह� छाप                                                                               �नवेदकको ह�ता�र 

                                                   �म�त: 

 

 

 

 नोटः मा�थ उ�लेिखत �ववरणका साथ नाग�रकता �माणप�को ��त�ल�प र ता�लम �ा� गरेको भए 

�माणप�को ��त�ल�प पेश गनु�पन�छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बायाँ दाया ँ
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अनसूुची-७ 

(दफा ४ को उपदफा (३) सँग स�बि�धत) 

 

ग�रबी �यूनीकरणको ला�ग लि�त वग� सीप �वकास ता�लम तथा आयआज�न �वशषे काय��मका 

�थानीय तहको �सफा�रसको नमनुा 

 

�ी भ�ुम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय 

�देश नं ५, बटुवल। 

तहाँ म��ालयको �म�त …………………… मा �कािशत सूचना अनसुार ग�रबी �यूनीकरणको ला�ग लि�त 

वग� सीप �वकास ता�लम तथा आयआज�न �वशषे काय��मका ला�ग यस …………………… पा�लकामा 

पन� आएका �नवेदनह� म�ये �ाथ�मकता�म अनसुार ……………… जना म�ुय उ�मेदवार तथा 

………………  जना वैकि�पक उ�मेदवारको सूची तयार गर� �नजह�को स�ल �नवेदन समेत यसै साथ 

संल�न राखी पठाइएको �यहोरा जानकार�को ला�ग अनरुोध छ। 

तप�सल 

�स नं नाम थर ठेगाना वडा र टोल समेत ख�ुने गर� कै�फयत 

१   म�ुय उ�मेदवार 

२    

३    

४    

५    

६    

    

   वैकि�पक उ�मेदवार 

 

ह�ता�रः …………………………………………..  

नाम, थरः  ………………………………………….. 

पदः  ………………………………………….. 

काया�लय/�नकायः ………………………………………….. 

काया�लय/�नकायको छापः ………………………………………….. 
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अनसूुची-८ 

 (दफा ५ को उपदफा (९) सँग स�बि�धत) 

स�झौता-प� 

�ी भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय, �देश नं. 5 माफ� त स� चालन ग�रने 

आ.व................. को �वीकृत काय��म ग�रबी �यूनीकरणको ला�ग लि�त वग� आयआज�न �वशषे 

काय��मका ला�ग सीप �वकास ता�लम स� चालन गन� �ी.............................. 

..................................(यस प�छ प�हलो प� भ�नने) र �विश�ताका आधारमा छनौट भएका 

फम�/सं�था/क�पनी �ी............................................................................(यस प�छ दो�ो 

प� भ�नने)बीच तप�सलका सत�मानह� लागू हनेु गर� काय��म स�प� गन� �म�त……………. मा  

स�झौता ग�रएको छ। 

१. यो स�झौता प�....................................(�थम प�) र.................................. 

(दो�ो प�) बीच ग�रबी �यूनीकरणको ला�ग लि�त वग� आयआज�न �वशषे काय��मका 

ला�ग सीप �वकास ता�लम स� चालनका ला�ग �योग हनेुछ।  

२. स�झौता भएको �म�तदेिख यो स�झौता �ार�भ भएको मा�ननेछ।  

३. दो�ो प�ले स�झौतामा उ�लेख भए बमोिजमका काय�ह� स�झौता भएको �म�तले १५ �दन 

�भ� श�ु गनु� पन�छ। 

४. स�झौता भएको ............. �दन �भ� यो काय��म स�प� गर� स�न ुपन�छ। 

५. सीप �वकास ता�लम स� चालनका ला�ग �थम प�ले दो�ो प�लाई काय��मको ला�ग 

�वीकृत रकम स�झौता बमोिजम एकाउ�ट पेयी चेकबाट काय��म स�प� भएप�छ मा� 

उपल�ध हनेुछ।  

६. स�झौता बमोिजम रकम भ�ुानी गन� स�ब�धमा लागत अनसुारको �बल स�हत काय� स�प� 

��तवेदन तयार गर� दो�ो प�ले �थम प�सँग अनरुोध गनु� पन�छ र �थम प�ले स�पूण� 

��तवेदन तथा �बलह� �ा� भए प�ात आव�यक चेकजाँच गर�  भ�ुानीको आव�यक 

�यव�था �मलाउनेछ। 

७. यस ता�लम स� चालनको कुल स�झौता रकम �........................(�याट स�हत वा बाहेक) 

हनेुछ। 

८. यस स�झौता बमोिजम काय��म स� चालन गन� �सल�सलामा कुनै दघु�टना वा भ�वत�य हनु 

गई जनधनको ��त भएको ख�डमा सो घटनाको पूण� िज�मेवार� दो�ो प�ले �लन ुपन�छ।  

९. स�झौता मतुा�वकका काय� नभएमा वा उपल�ध �ोतको द�ुपयोग भएको पाइएमा �थम 

प�ले जनुसकैु समयमा एकत�फ�  �पमा स�झौता भ� गर� दो�ो प�बाट द�ुपयोग भए 
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बराबरको रकम सरकार� बाँक� सरह असलु उपर गर� आव�यक कारबाह� अगाडी 

बढाउने छ। 

१०. �थम प�का तफ� बाट कुनै प�न समयमा हनेु काय��मको �नर��ण र अनगुमन काय�मा  

सहयोग गनु� दो�ो प�को दा�य�व हनेुछ। 

११. यस स�झौतामा उ�लेख भएका बाहेक अ�य कुराह� �च�लत कानून बमोिजम हनेुछ। 

 

 

..........................      ............................ 

�थम प�का तफ� बाट      दो�ो प�का तफ� बाट  

नामः        नामः 

पदः        पदः 

सा�ीह�             सा�ीह� 

 

�म�तः 20........साल...............म�हना...........गते ...........रोज शभुम।् 

 

नोटः ��प�ीय स�झौताका बखत उि�लिखत बुदँाह�मा थपघट गन� स�कनेछ।  
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अनसूुची-९ 

 (दफा ८ को उपदफा (४) सँग स�बि�धत) 

ग�रबी �यूनीकरणको ला�ग व�तगुत वा नगद सहयोग �ा�ीको ला�ग �थानीय तहले गन� �सफा�रसको 

नमनुा 

�ी भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय 

�देश नं ५, बटुवल। 

 

�वषयः �सफा�रस ग�रएको स�ब�धमा। 

तहाँ म��ालयबाट �म�त ……………………….. देिख �म�त ……………………स�म……………………�थानमा 

स� चालन ग�रएको ग�रबी �यूनीकरणको ला�ग लि�त वग� सीप �वकास ता�लममा सहभागी भई 

ता�लम स�प� गरेका तप�सल बमोिजमका �यि�ले �ा� गरेको ता�लमसँग स�बि�धत पेशा �यवसाय 

स�ु गरेकोले �नजले तहाँबाट पाउने व�तगुत वा नगद सहयोग उपल�धताको ला�ग तप�सल 

बमोिजमको �ववरण स�हत सफार�स ग�रएको �यहोरा अनरुोध छ।  

� 

स 

नाम, थर ठेगाना 

(पा�लका, 

वडा,टोल ) 

सहभागी 

भएको 

ता�लम 

स�ु गरेको 

पेशा 

�यवसाय 

पेशा 

�यवसायको 

ज�मा परल 

मू�य �.  

म��ालयमा 

माग गरेको 

रकम �. 

�यि� 

�वयमको 

लगानी �. 

 

 

       

 

 

       

 

ह�ता�रः …………………………………………..  

नाम, थरः  ………………………………………….. 

पदः  ………………………………………….. 

काया�लय/�नकायः ………………………………………….. 

काया�लय/�नकायको छापः ………………………………………….. 

 

नोट: ता�लम �दायक सं�था माफ� त वा म��ालयले नै सहभागीह�को माग अनसुार साम�ी वा अ�य 

औजार उपकरण उपल�ध गराएकोमा यो �सफा�रस आव�यक पन� छैन। 

 

 

 


