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 गाउँपालिका अध्यक्ष गरिलि लिवािण काययक्रम  सन्चािि काययववलि – २०७७  

 

िािपाक सलुिकोट गाउँपालिका गाउँसभािाट आ.ि. २०७७।०७८ को ववलियोजित जिर्यक "गाउँपालिका 
अध्यक्ष गरिलि लिवािण काययक्रम संचािि गिय" िािपाक सलुिकोट गाउँकाययपालिकािे देहायको काययववलि 
ििाई िागू गिेको छ । 

१. संजक्षप्त िाम प्रािम्भः (क) यो काययववलिको िाम गाउँपालिका अध्यक्ष गरिलि लिवािण काययक्रम 
सन्चािि  काययववलि, २०७७ िहिेछ ।  

 (क) यो काययववलि काययपालिकािे स्वीकृत गिेको लमलतिाट िागू हिुेछ । 

 (ख) यो काययववलि िािपाक सलुिकोट गाउँपालिका भि िागू हिुेछ । 

२. परिभार्ाः ववर्य वा प्रसङ्गिे अन्यथा अथय ििगेमा यस काययववलिमाः 
 (क) "गाउँपालिका" भन्नािे िािपाक सलुिकोट गाउँपालिका सम्झि ुपदयछ । 

 (ख) "गाउँकाययपालिका" भन्नािे िािपाक सलुिकोट गाउँपालिका, गाउँकाययपालिका सम्झि ुपदयछ  

 (ग) "कायायिय" भन्नािे िािपाक सलुिकोट गाउँपालिका, गाउँकाययपालिकाको कायायिय सम्झि ु
पदयछ । 

 (घ) "यवुा" भन्नािे यस गाउँपालिका लभत्र स्थायी िसोिास गिेका १८ वर्य देजख ५० वर्य 
सम्मका िागरिका भने्न िझु्ि ुपछय । 

 (ङ) "स्विोिगाि" भन्नािे आफ्िै पहि कदमीमा गाउँपालिका वा अन्य कुिै लिकाय, संघसंस्थाको 
सहयोग लिई िोिगािी सिृिा हिुे कुिै व्यवसाय गिेको अवस्थािाई िझु्ि ुपछय । 

 (च) "व्यवसाय" भन्नािे कृवर् तथा पिपुािि सम्िजन्ि व्यवसायिाई ििाउिेछ । 

 (छ) ऋण भन्नािे यस काययलिलि िमोजिम गाउपालिकािाट तोवकएको िैङ्किाट प्राप्त गिे िकमिाइ 
ििाउिेछ । 

      ि) किाय भन्नािे कृर्ी तथा पिपुाििको िालग यस काययलिलि िमोजिम गाउपालिकािे तोकेको 
िैङ्किाट लिएको किायिाइ ििाउिेछ ।  

     (झ) "सलमलत" भन्नािे दफा १५ िमोजिमको सलमलतिाई ििाउिेछ । 

 

३. काययक्रम उद्दशे्यः 
 (१) िोिगािी सिृिा माफय त िागरिकको जिविस्तिमा सिुाि ल्याउिे  । 

 (२) स्थािीय श्रोत सािि परिचािि गिी उद्यमजििता ि ववकासिाई गलत प्रदाि गिे । 

 (३) यवुाहरुिाई िाध्यात्मक वैदेजिक िोिगािीमा पिायि हिुे परिजस्थलतििाइ  िोक्ि । 
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 (४) ववलियोिीत जिर्यकको ििेटिाई प्रभावकािी रुपमा खचय गिे । 

      ५) कृवर्को ब्यवसावयकिण गियमा सहयोग पयुायउिे । 

      ७) मािव संसाििको लिकाि गिय ।    

 

४. किायको सीमाः किायको सीमा िविमा  १० िाख ििढ्िे गिी लििायिण गरििेछ । 

५. किायको भकु्तािी अवलिः (१) यस काययववलि िमोजिम व्याि अिदुाि ददइिे किायको भकु्तािी 
अवलि ििीमा ४  वर्यको हिुेछ । यस्तो किायको अवलि व्यवसायको प्रवक्रया अिसुाि सम्िजन्ित 
िैंङ्क तथा ववजिय संस्थाहरुिे तोक्ि सक्िे छैि । 

 (२) यस्तो किायको भकु्तािी प्रयोििको िालग सम्िजन्ित िैंङ्क तथा ववजिय संस्थािे किायको 
उदे्दश्य ि िोजखमको स्ति िगायतका आिािमा वकस्ता भकु्तािी अवलि लििायिण गिय सक्िेछ । 

६. व्यािदि एवं ितयः (१) गाउँपालिकािे व्याि अिदुाि उपिब्ि गिाउिे किायमा सम्िजन्ित िैङ्क 
तथा ववजिय संस्थािे आफ्िो आिाि प्रचलित काििु िमोजिम सम्िजन्ित  िैङ्क तथा लिजिय 
संस्थािे िोक्ि सक्िेछि ।  

७. अिदुाि सीमाः यस काययववलि िमोजिम अिदुाि प्राप्त गिे गिी छिौट भएका िाभग्राही वकसाि कृवर् 
फमय वा संस्थािे दफा ४ िमोजिमको सीमा लभत्रको किायको ब्यािमा असी प्रलतित ििढ्िे गिी 
अिदुाि प्राप्त गिय सक्िेछ । 

८.  लितो सम्िजन्ित व्यवस्थाः (१) िैङ्क तथा ववजिय संस्थािे यस काययववलि िमोजिम ऋणमा व्याि 
अिदुाि पाउिे िाभग्राहीिे २- १० िाख रुपैँया लितो  िमािीको आिािमा गाउँपालिकािे 
तोकेको िैङ्किाट किाय प्राप्त गिय सक्िे छि। 

 (२) यस काययववलि िमोजिम ववजिय संस्थािे किाय प्रवाह गदाय देहाय िमोजिम किायको सिुक्षा 
गिय सक्िेछि ्। 

 (क) ऋणीिे संचािि गिेको उद्यम । 

 (ख) ऋणीको  किाय सम्िजन्ि कागिात । 

 (ग) लितो  िमािीको हकमा सो सम्िजन्ि कागिात । 

      घ) प्रचलित िैङ्क तथा लिजिय सम्िजन्ि प्रचलित काििु िमोजिमका अन्य लिर्य िस्त ु 

९ . किाय सिुक्षा सम्िजन्ि व्यवस्थाः िैङ्क तथा ववजिय संस्थाहरुिे व्यवसावयक कृवर् तथा पिपुन्छी 
किायको प्रचलित काििु िमोजिम सिुक्षण गिय सक्िेछि ्। 

१०. िैङ्क तोक्िःे यस काययववलि िमोजिम व्याि अिदुाि प्राप्त गिे गिी छिौट भएका िाभग्राहीिे 
गाउँपालिका सँग सम्झौता भएका वा तोवकएको िैङ्कमा खाता खोल्िपुिेछ । 
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११. सम्झौता गिेः दफा ९ िमोजिमको िैङ्क तथा ववजिय संस्था सँग गाउँपालिकािे अिसूुची-५ 
िमोजिमको िाँचामा सम्झौता गिेछ । 

१२ . काययक्रम संचाििका क्षते्रः यस काययववलि िमोजिमको ऋणीको व्यािमा देहाय िमोजिमका 
व्यवसाय िाहेक अरुमा अिदुाि प्राप्त गिय सवकिे छैि  । 

 (क) तिकािी खेती 
 (ख) माछापािि 

 (ग) कुखिुापािि 

 (घ) िंगिुपािि 

 (ङ) गाईपािि 

 (च) िाख्रापािि 

 (छ) अिैंची, अदवुा िेसाि िस्ता मसिािािी 
 (ि) कृर्ी िन्य िस्तकुो प्रिोिि तथा ििािीकिण िगायत तोवकए िमोजिमका अन्य  

१३ . काययक्रमिाट िाभाजन्वत हिु िसक्ि ेव्यजक्तहरुः (१) देहाय िमोजिमका िागरिकहरु काययक्रमिाट 
िाभाजन्वत हिु पाउिे छैिन्  । 

 (क) सिकािी िालगि वा पेन्सि प्राप्त व्यजक्तहरु । 

 (ख) कुिै पलि गैह्र सिकािी संस्थाका िालगि । 

 (ग) अन्य कुिै पेिा व्यवसायमा संिग्ि व्यजक्तहरु । 

 (घ) प्रचलित काििु अिसुाि अयोग्य भएको । 

   

१४ . सावयिलिक सूचिा प्रकाजित गिपुिेः यस काययववलि िमोजिम व्याि अिदुाि प्राप्त व्यवसाय गिय 
चाहिे िाभग्राही वकसाि िाभग्राही सूचीकृतको िालग आब्हाि गिय कायायियिे १५ (पन्र) ददिको 
सावयिलिक सूचिा िािी गिेछ । 

१५ . दफा १३ िमोजिमक िाभग्राही सूचीमा समावेि हिु चाहिे कृर्किे अिसूुची-२ िमोजिमको 
िाँचामा लिवेदि कायायियमा पेि गिपुिेछ । लिवेदिका अलतरिक्त देहाय िमोजिमका कागिात 
समेत साथै पेि गिपुिेछ । 

 (क) सम्िजन्ित वडा कायायियको लसफारिस । 

 (ख) अिसूुची-३ िमोजिम प्रस्ताव । 

१६ . िाभग्राही छिौट सलमलत सम्िजन्ि व्यवस्थाः यस काययववलि िमोजिम िाभग्राही छिौट सलमलत देहाय 
िमोजिम हिुेछ । 

 (क) गाउँपालिका अध्यक्ष वा लिििे तोकेको काययपालिका सदस्य - संयोिक 
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 (ख) प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत - सदस्य 

 (ग) आलथयक ववकास सलमलत संयोिक - सदस्य 

 (घ) पि/ुकृवर् िाखा प्रमखु – सदस्य 

       (ङ) सम्िजन्ित लिजिय संस्थाको प्रलतिलि – सदस्य  

 (च) योििा तथा अिगुमि िाखा प्रमखु - सदस्य सजचव 

 (२) सलमलतको वैठक आवश्यकता अिसुाि िस्िेछ । 

 (३) सलमलतिे वैठक काययववलि आफै व्यवजस्थत गिय सक्िेछ । 

      ४) सलमलतिे  िैठकमा आवश्यकता अिसुाि सम्िजन्ित क्षेत्रका  प्रलतलिलििाइ आमन्त्रण गिय 
सक्िेछ ।  

१७ . िाभग्राही सूची छिौट आिािहरुः 
 (१) िाभग्राही सूचीका आिािहरु देहाय िमोजिम हिुेछ ति यसको लिणयय गिय अलिकाि 

सलमलतिाइ हिुेछ  

 (क) लिवेदि साथ पेि गिेको प्रस्ताव । 

 (ख) वैदेजिक िोिगाििाट फकेका यवुायवुती । 

 (ग) वेिोिगाि यवुायवुती । 

 (घ) आलथयक सामाजिक रुपमा वपछलडएका दलित मवहिा  तथा सीमान्तकृत समदुाय । 

१८ . किाय चकु्क्ता िगिेमा कािवाही हिुःे 
 (१) ऋणीिे यस काययववलि िमोजिम व्याि अिदुाि पाउिे गिी ऋण प्राप्त गिेका ऋणीिे ऋण 

चकु्क्ता िगिेमा िैङ्क तथा ववजिय  संस्थािाट देहाय िमोजिम कािवाहीको िालग लसफारिस गिय 
सक्िेछ । 

 (क) ऋणीिाई किाय सूचिा केन्रको कािो सूचीमा िाख्न े। 

 (ख) ऋणीको िाहदािी िोक्का िाख्न े। 

 (ग) ऋणीको िाँउमा  िहेको कुिै चि अचि सम्पजि ववक्री गिय िन्देि िगाउिका िालग 
सम्िजन्ित लिकायमा िेखी पठाउिे । 

 (घ) खाता िोक्का िाख्न े। 

 (ङ) सामाजिक सिुक्षा भिा िोक्का िाख्न े । 

१९ . काययक्रम सन्चाििको मोडालिटी – १ ) यस काययलिलि िमोजिम सन्चाििको िालग िावर्यक 
लिलियोजित जिर्यकको ििेट मध्ये ७० प्रलतित कृवर् ब्यािको अिदुािमा िाकीीँ २० प्रलतित 
तालिम तथा क्षमता लिकािको िालग ि िाकी ब्यवसाय लिमामा खचय गिय सवकिेछ  । 
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२ ) दफा १ मा ििुसकैु कुिा िेजखएको भएतापलि सािवसािी रुपमा प्रस्ततु काययक्रम जिर्यकको ७० 
प्रलतित कृवर् ब्यािको अिदुाि ि िाकी ३० प्रलतित तालिम तथा क्षमता लिकािमा खचय गिय 
िािा पिेको मालििे छैि ।  

२० .  तालिम तथा क्षमता लिकािका क्षते्रहरु – यस काययलिलि िमोजिम तालिम तथा क्षमता लिकाि 
गिय चाहिे िागरिकिाइ लििा लितो तालिममा सहभागी गिाइिे ब्यवस्था लमिाइिेछ ति तालिम 
चाहिे यवुाहरुको कोटा लििायिण सलमलतको िैठकिे गिय सक्िेछ देहाय िमोजिमका क्षेत्रमा मात्र 
तालिमको अिसि मात्र उपिब्ि गिाइिेछ ।  

क) डाइलभङ  

ख.) कुवकङ  

ग)वेयटि 

घ )ब्यटुी पाियि  

ङ)गाउँकाययपालिका तोवकए िमोजिमका अन्य  

२१ . सचुिा प्रकाजित गिे  – यस काययलिलिको दफा १८ िमोजिम तालिम काययक्रममा सहभालग हिु 
चाहिेहरुको िालग १५ ददिे साियिालिक सचुिा िािी गरििेछ म्याद लभत्र लििेदि ददएका 
िागरिकको छिोट सलमलतिे लििायिण गिेको मापदण्ड िमोजिम गरििेछ ।  

२२ . सीफारिस गिय सक्िे -   सलमलतिे छिौट गिेका िाभग्रहीिाइ तालिमको िालग गाँउपालिकािे 
सम्झौता गिेको  तालिम प्रादायक लिकायिाइ तालिमको िालग लसफारिस गिी पठाउिेछ । 

२३ . उत्कृत ब्यवसावयिाइ पिुस्काि प्रदाि गिय सवकि े – यस काययलिलि िमोजिम कृवर् ऋणको 
ब्यािमा अिदुाि पाउिे गिी छिौट भउका िाभग्राहीिाइ दफा २३ िमोजिमको मापदण्डको 
आिािमा सत प्रलतित ब्याि लमिाहाको ब्यवस्था गरििेछ  

२४ उत्कृष्ट ब्यवसावयहरु छिौटमा आिािहरु - उत्कृत ब्यवसावयहरु छिौटमा आिािहरु देहाय िमोजिम 
हिुेछ ।  

क) िोिगािी तथा स्विोिगाि तफय  ब्यसायिाइ ििावा ददएको,  

ख )उत्पादि तथा उत्पादकत्व ििाउि सहयोग पयुायएको,  

ग.) )प्रगलत प्रलतिेदि समयमा िै काययियमा िझुाएको,  

घ) ऋण तथा किायको दरुुपयोग िगिेको,  

ङ)काििु िमोजिम सिकाििाइ लियलमत रुपमा कि िूझाएको । 

     

२५ . खािेिी तथा िचाउः (१) गाउँपालिका अध्यक्ष गरििी लिवािण काययकमय संचािि काययववलि-
२०७५ खािेिी गरिएको छ । 
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 (२) अध्यक्ष सँग गरििी लिवािण काययक्रम संचािि काययववलि-२०७५ िमोजिम भएका काम 
कािवाही यसै काययववलि िमोजिम भएको मालििेछ । 

 

अिसूुची-१ 

गाउँपालिका अध्यक्ष गरिलि लिवािण काययकमय संचाििका िालग प्रस्ताव आह्वाि सम्िजन्ि सूचिा 
प्रथम पटक प्रकाजित 

िािपाक  सलुिकोट गाउँपालिका लभत्र िहेका वेिोिगाि यवुा िजक्तिाई स्थािीय रुपमा िै 
िोिगािी सिृिा गिय, स्विोिगाि तफय  उन्मखु गिाउि उद्यमजििता ववकास गिय ि आलथयक िीविमा 
समवृि हाँलसि गिाउि तथा स्वदेिमा िै भैिहेको यवुा पिायििाई लिरुत्सावहत गिी आ.व. 
२०७७/०७८ ििेट काययन्वयि गिय गाउँपालिका अध्यक्ष गरिलिलिवािण काययक्रम काययववलि, २०७७ 
िमोजिम यस गाउँपालिका लभत्र संचालित कृवर् व्यवसाय संचािि गिेका वा संचािि गिय इच्छुक व्यजक्त 
संस्था/समूहिे लििायरित िाँचामा प्रस्ताव तयाि पािी आवश्यक कागिातहरु सवहत प्रस्ताव यस 
कायायियमा पेि गियको िालग सम्िजन्ित सवैको िािकािीको िालग यो सूचिा प्रकाजित गरिएको छ । 
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अिसूुची-२ 

 

श्रीमाि कायायिय प्रमखु ज्यू 

िािपाक सलुिकोट गाउँपालिका 
गाउँकाययपालिकाको, कायायिय 

ताकुकोट, गोिखा । 

 

ववर्य  िाभग्राही सूचीमा समावेि गिी पाउँ । 

            उपयकु्त सम्िन्िमा तहाँ गाउँपालिकाकायायियिाट ववलियोजित गाउँपालिका अध्यक्ष गरििी 
लिवािण काययक्रम अन्तिगत कृवर् ऋणको ब्यािमा असी प्रलतित अिदुाि उपिब्ि गिाउिे प्रयोििको 
िालग िािपाक सलुिकोट गाउँपालिका गाउँकाययपालिकाको कायायियिाट प्रकाजित साियिालिक सचुिा 
िमोजिम मैिे⁄ मेिो कृर्क समहु ⁄ संस्था िे सन्चािि गिेको वा भलिष्यमा सन्चािि गिय िागेको 
ब्यवसायको सम्िन्िमा देहाय िमोजिमको कागिात सवहतको प्रस्ताव पत्र समेतको यो लििेदि पेि गदयछु  
। 

संिग्ि कागिातहरु (िेिा जचन्ह िगाउि)े  

१. वडा कायायियको लसफारिस सवहतको लििेदि ,  

२. िागरिकताको प्रलतलिवप, 

३. व्यवसाय संचािि िािे प्रस्ताव पत्र, 

४. ब्यवसाय दतायको प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी  ,  

५. लिमा गिेको भए सोसंग सम्िजन्ित कागिपत्र ,  

६. अन्य लिकाय वा काययियिाट यस संम्िजन्ि अिदुाि िलिएको स्वघोर्णा पत्र,  

७. कृवर् समहुको हकमा िैठकको लिणययको प्रलतलिवप तथा समहु दतायको प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी । 

लििेदि पेि गिे⁄ब्यजक्त ⁄संस्था ⁄कृर्क समहु को  

िाम – 

दस्तखत- 

लमलत - 
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                                       अिसूुची-३ 

प्रस्तावको िाचँा 
                            ववर्यः प्रस्ताव पत्र पेि गिेको िािे । 

 

       उपयकु्त सम्िन्िमा लिम्ि ववविण भएको व्यवसाय संचाििको तहाँ 
गाउँपालिकाकायायियिाट ववलियोजित गाउँपालिका अध्यक्ष गरििी लिवािण काययक्रम अन्तिगत 
कृवर् ऋणको ब्यािमा असी प्रलतित अिदुाि उपिब्ि गिाउिे प्रयोििको िालग िािपाक 
सलुिकोट गाउँपालिका गाउँकाययपालिकाको कायायियिाट प्रकाजित साियिालिक सचुिा िमोजिम 
मेिो ब्यवसायको सम्िन्िमा देहाय िमोजिमको प्रस्ताव पेि गदयछु ।   

 

व्यजक्तगत ववविण 

१. श्रमः    ४. िागरिकताको िं. 
२. िावकुो िामः   ५. िैजक्षक योग्यताः 
३. ठेगािाः    ६. उमेिः 
 

प्रस्ताववत व्यवसायको ववविण 

१. व्यवसायको िामः........................................................... 
२. व्यवासय संचािि हिुे ठेगािाः............................................. 
३. व्यवसायिाट उत्पादि हिुे वस्तःु............................................. 
४. व्यवसायको कुि िागतः................................................... 
५. स्थािीय तहको श्रमः.................................................... 
६. व्यवसायिाट हिुे वावर्यक आम्दािीः................................................ 
७. ब्यवसायको उदे्दश्य ........................................................ 
८. उत्पाददत कृवर् तथा पि ुउपिको  ििाि ------------------------------------- 

९. व्यवसावयको िालग आवश्यक हिुे औिाि श्रमिक्ती वा अन्य सामाग्रीको अवस्था ि ववविणः 
क)................................................ 

ख)................................................. 

ग).............................................. 

घ)................................................. 

................................................. 
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१०. व्यवसाय सरुु हिुे लमलतः 
११. ६ मवहिामा प्रगलत ववविण िझुाउिे लमलतः 
१०.१ वर्य पलछ प्रगलत ववविण िझुाउिे लमलत 

११. १ १
२    वर्यमा प्रगलत प्रलतवेदि िझुाउिे लमलतः 

१२. २ वर्यमा प्रगलत ववविण िझुाउिे लमलतः 
१३. ब्यवसायको दीघयकालिि सोच तथा िक्ष्य सवहतको  योििा छोटकरिमा उल्िेख गिे  - 

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

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

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

............................................................................................................................ 
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अिसूुची-४ 

काययिय ि व्यवसायी लिच गरिि ेभिपाई सवहतको सम्झौता िाचँा 
(क) व्यजक्तगत ववविणः 

१. व्यजक्तको िामः 
२. व्यजक्तको ठेगािाः 
३. िावकुो िामः 
४. िािेको िामः 
५. उमेिः 
६. िागरिकता िं:  

७. पेिाः 
८. फोि िं. 

(ख) व्यवसाय/आयोििाको ववविणः 
१. व्यवसायको िाम  

२. व्यवसाय संचािि हिुे ठेगािाः 
३. व्यवसायको कुि िागतः 
४. ब्यवसाय दतायको प्रमाणपत्र - 

५. उत्पाददत वस्त ुववक्री हिुे ििािः 
६. व्यवसायको उदे्दश्यः 
७. व्यवसायको ििाि क्षेत्रः 

(ग)  

१. सम्झौता लमलतः 
२. व्यवसाय सरुु हिुे लमलतः 
३. ६ मवहिामा प्रगलत प्रलतवेदि िझुाउिेः 
४. १ वर्यमाः 
५. १ १

२   वर्यमाः  

६. २ वर्यमाः 
 

 

सम्झौताका ितयहरु 

 

१. प्राप्त व्याि अिदुाि लिजित व्यवसायमा मात्र प्रयोग हिुेछ । 



11 
 

२. प्राप्त िकम कसैिाई ऋण सापटीमा ददइि पाइिे छैि। 

३. काययक्रम/व्यवसाय िािे स्पष्ट गिे होल्डीङ िोड वा सूचिा पाटी िाख्नपुिेछ । 

४. व्यवसायमा प्राकृलतक वा अन्य कािणिाट कुिै क्षलत हिु पगेुमा ववमा माफय त क्षलतपूलतय लिि े
जिम्मेवािी सम्िजन्ित व्यवसायीकै हिुेछ । 

५. व्यवसाय सम्िजन्ित आयव्ययको वहसाि प्रष्ट रुपमा िाख्नपुिेछ । 

६. हिेक ६/६ मवहिामा प्रगलत ववविण गाउँकाययपालिकामा िझुाउि ुपिेछ । 

 

व्यवसायीका िामः     गाउँपालिकाको तफय िाट 

दस्तखतः      सम्झौता गिे अलिकािीको िामः 
लमलतः      दस्तखतः 
       पदः 
       लमलतः 

                                 अिसुचुी-५ को िाचँा 
िािपाक सलुिकोट गाउँपालिका 
गाउँकाययपालिकाको कायायिय 

 

िैङ्क लिच हिुे असी प्रलतित अिदुाि ददिे सम्िजन्ि 

 

सम्झौता-पत्र 

 

िािपाक सलुिकोट गाउँपालिका गाउँ काययपालिकािे पारित गिेको  गाउँपालिका अध्यक्ष  गरिलि 
लिवािण कायायक्रम सन्चािि  काययववलि-२०७७ िमोजिम छिौट भएका कृर्कहरुिाई िैङ्क माफय त 
ऋण प्रवाह गिे प्रवाह गरिएको ऋणीको असी प्रलतित व्याि िािपाक सलुिकोट गाउँपालिकािे 
िैङ्किाई भकु्तािी गिी स्थािीय कृवर् व्यवसायको प्रवििमा सहयोग परु् याउि देहाय िमोजिमका 
ितयहरु पाििा गिे गिी यो सम्झौता पत्रमा दवैु पक्षिाट हस्ताक्षि गरिएको छ । तसथय दवैु पक्ष 
लिम्ि ितयको अलििमा िहिेछि ्। 

ितयहरुः 
१. 
२. 
३. 
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प्रथम पक्ष ि दोश्रो पक्षिे ववलिवत लियकु्ती गिेका प्रलतलििहरुिे सम्झौता पत्र पिीिाची मतिि िझुी 
हस्ताक्षि गिेका छौं । यो सम्झौता पत्र दवैु प्रलत तयाि गिी १/१ प्रलत एक आपसमा लियौं/ददयौं 
। 

प्रथम पक्षको तफय िाट     दोश्रो पक्षिाट 

िामः       िामः 
हस्ताक्षिः       हस्ताक्षिः 
लमलतः       लमलतः 
दिायः       दिायः 
साक्षीहरुः 
१. 
२. 
३. 
 

इलत सम्वत ्२०७७ साि ........................ 
 


