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प्रस्तावना : 

परम्परागत एकि र व्यलिगत पिपुािन व्यवसायमा आधलुनक र उन्तत प्रलवलधको लवकास गदै जगगाको चक्िावन्दी गरी 

वेरोजगार यवुा तथा सलक्रय कृषकहरुको सलक्रयतामा पि ुपल्टन  माफन त सामूलहक पिपुािन गरी दधु , मासु, र अण्डामा 

आत्मलनभनर वन्नकुा साथै उत्पादनमा वलृर्द् गरी आलथनक लवकासमा टेवा पयुानउन जैलमलन नगरपालिका र कृलष पल्टनको 

िागत साझेदारीमा जैलमनी नगरपालिकामा उत्पादन हुने पिउुपजिाई लवलिलष्टकृत गदै सहज र सरि बजारको 

ब्यवस्थापन गरी पल्टनवाट उत्पालदत वस्तहुरुको सहज वजारीकरण गरी कृषकको मनोवि उच्च राख्द ैसमरृ्द् जैलमनी र 

सखुी जैलमनीवासी वनाउनेउद्देश्यिे नगर सभावाट लवलनयोलजत वजेटको कायानन्वयनको िालग नगर प्रमखु पि ुपररयोजना 

संचािन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी कायनलवलध वनाउन आवस्यक भएकोिेजैलमलन नगरपालिकाको प्रिासकीय कायनलवलध 

लनयलमत गने ऐन, २०७४ को दफा ३ बमोलजम जैलमलन नगर कायनपालिकािे यो कायनलवलध जारी गरकेो छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारम्भभक 

५. समं्िप्त नाम र प्रारभभ: 

ग) यस कायनलवलधिाई जैलमनी नगरपालिकाको 'नगर प्रमखु पि ुपररयोजना सम्बन्धी कायनलवलध, २०७७'भलनने छ । 

घ) यो कायनलवलध तरुुन्त प्रारम्भ हुने छ ।  

६. पररभाषा:लवषय वा प्रसंगिे अको अथन निागेमा यस कायनलवलधमा, 

ढ) “नगर सभा”  भन्नािे जैलमनी नगरपालिकाको नगरसभािाई सम्झन ुपनेछ । 

ण) “कायनपालिका” भन्नािे जैलमनी नगरपालिकाको नगरकायनपालिका सम्झन ुपनेछ । 

त) “प्रमखु” भन्नािे जैलमनी नगरपालिकाका नगर प्रमखुिाई सम्झन ुपनेछ । 

थ) “उपप्रमखु” भन्नािे जैलमनी नगरपालिकाका उपप्रमखुिाई सम्झन ुपनेछ । 

द) “प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत” भन्नािे जैलमनी नगरपालिकाका प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिाई सम्झन ुपनेछ । 

ध) “वडा अध्यक्ष” भन्नािे जैलमनी नगरपालिका लभत्रका आ-आफ्नो वडाका वडा अध्यक्षहरु सम्झन ुपनेछ । 

न) “नगरपालिका” भन्नािे जैलमनी नगरपालिकािाई सम्झन ुपदनछ । 

ऩ) 'पररयोजना' भन्नािे नगरपालिका अन्तगनत कलम्तमा २५ घर भन्दा बढी कृलष पल्टनका सदस्य वा समूह वा 

सहकारीमाफन त संचािन गररने पिपुािन साँग सम्बलन्धत लवस्ततृ कायनक्रम सम्झन ुपदनछ । 

प) 'मूल्यााँकन सलमलत'भन्नािे दफा १० बमोलजम गठन भएको सलमलतिाई सम्झन ुपदनछ । 

फ) 'कायानिय' भन्नािे जैलमलन नगरपालिकाको कायानियिाई सम्झन ुपदनछ । 

ब) 'पल्टन' वा 'कृलष पल्टन 'भन्नािे पि ुपररयोजनाका सदस्यसमूहिाई सम्झन ुपदनछ । यस िब्दिे प्रसाँग अनसुार 

छररतो पल्टनिाई समेत सम्झन ुपदनछ । 

भ) 'सिि लसपाही' भन्नािे कृलष पल्टनमा कठोर पकृलतको काम गने िलमक वा सदस्यिाई सम्झन ुपदनछ । 

म) 'सम्मालनत लसपाही ' भन्नािे कृलष पल्टनमा खटनपटन वा नीलतगत तथासरि प्रकृलतको काम गने सदस्यिाई 

सम्झन ुपदनछ । 

७. उदे्दश्य 

घ) रोजगाररको सजृना गने । 



 

ङ) दधु, अण्डा र मासमुा आत्मलनभनर बनाई आम्दालनको स्रोत वनाउने । 

च) बेरोजगार तथा लनवानहमूखी पि ुपािनमा िागेका परम्परागत कृषकहरुिाई व्यवसालयकता तफन  आकषनण गदै 

आलथनक लवकास माफन त समलृर्द् हालसि गने । 

पररच्छेद २ 

कायुक्रम सचंालन प्रकृया 

८. पररयोजना पल्िन गठन हुनन पने 

ठ) यो कायनक्रम संचािन गदान  कलम्तमा२५ घर रहेको पि ुपल्टनका सम्मालनत लसपालहको सामूलहक सहभालगता हुन ु

पनेछ । 

ड) कलम्तमा २५ घर रहेको पि ुपल्टनका सम्मालनत लसपाहीको सामूलहक लनणनय तथा प्रलत व्यलि साझेदाररको 

लहस्सा पल्टनको सामूलहक सम्झौतामा उल्िेख हुन ुपनेछ  

ढ) पल्टनिे पल्टन भेिाको दईु लतहाइ बहुमतिे पल्टनको संयोजकचयन गनुन पनेछ र लनजको अवलध दईु लतहाइ 

सदस्यको समथनन रहे सम्म बढीमा ५ वषन हुनेछ । भेिािे छररतो पल्टनको सलचव र कोषाध्यक्ष चयन गनेछ । 

पलदय मयानदा अनसुार संयोजक, सलचव, कोषाध्यक्ष र सदस्यहरु संयोजक र भेिाप्रलत उिरदायी हुनेछन्  

ण) कायनक्रम संचािनका िालग कृलष पल्टन नगरपालिकाको कायानियमा दतान भएको हुन ुपनेछ । 

त) कायनक्रम संचािनका िालग कृलष पल्टनिे लवश्वसनीय 'नगर प्रमनख पशन पररयोजना प्रस्ताव ' नगरपालिकािे 

तोकेको समयमा पेस गनुन पनेछ । 

थ) कायनक्रम संचािनका िालग नगरपालिकाको तफन वाट वलढमा ६० प्रलतित र पल्टनको तफन वाट घलटमा ४० 

प्रलतित िागत साझेदारी हुन ुपनेछ । 

द) गाई भैंसीको हकमा कलम्तमा ५० रोपनी जगगा र सो जगगामा घााँस खेलत सलहत एक गोठ स्थानमा उन्नत 

नश्लको कलम्तमा २५ वटा गाई वा कलम्तमा २५ वटा भैंसी ,बाख्राको हकमा कलम्तमा ५० रोपनी जगगा र सो 

जगगामा घााँस खेलत र ३ वटा वोयर बोका सलहत एक खोरमा कलम्तमा १५० वटा माउ बाख्रा ,बंगरुको हकमा 

कलम्तमा १० रोपनी जगगामा २ वटा लबयन सलहत एकै स्थानमा िालग ५० वटा माउ बंगरु , र कुखरुाको हकमा 

१५ रोपनी जगगा सलहत कलम्तमा ५००० िेयसन वा िोकि जातको कुखरुा हुन ुपनेछ । 

ध) पल्टनिे प्रालवलधक मापदण्ड अनसुारको गोठ वा खोर लनमानण गनुन पनेछ । 

न) नगरपालिकािे प्रत्येक वषनको िालग सूचना प्रकािन गरी छुट्टाछुटै्ट वा सवै खािका पि ुपररयोजना संचािन गनन 

सक्नेछ । 

ऩ) पल्टनिे उि पररयोजना कलम्तमा १० वषनको िालग संचािन गने प्रलतवर्द्ता र पररयोजनािाई फाइदामा 

संचािन गने पषु्टी हुने कायनयोजना पेिगनुन पनेछ । 

प) उि कायनक्रम संचािनका िालग आवस्यक जगगा कलम्तमा १० वषनको िालग लिज वा भाडामा समेत लिन 

सलकनेछ । 

%=छररतोपररयोजना पल्िन गठन गने  

५.१  पल्टनिे पररयोजनाको कामिाई प्रभावकारी र ब्यवलस्थत वनाउनको िालग बलढमा ५ सदस्य रहेको एक छररतो 

पल्टनगठन गनुन पनेछ । 



 

५.२ पल्टनिे छररतो पल्टनको संयोजक तोक्नेछ ।पल्टनको सलचव र पल्टनको कोषाध्यक्षका अलतररि पल्टनका 

सदस्य मध्येवाट १ जना र नगरपालिकािे तोकेको पररयोजना लनरीक्षक पदने गरी ५ जना सदस्य रहनेछन । पदने 

सदस्यिे लदएको राय पल्टनको िालग बाध्यकारी हुने छैन । पदने सदस्यिे पल्टनको दालयत्व बेहोनुन  पने छैन  

५.३  छररतो पल्टनिे गरकेो लिलखत संवाद नगरपालिकाको हकमा पल्टनको आलधकाररक लनणनय मालननेछ ।  

५.४ छररतो पल्टनका संयोजकको दस्तखतिाई आलधकाररक मालननेछ । संयोजक कारणवि नरहेमा अको ब्यवस्था 

नभए सम्मको िालग सलचव पदने संयोजक भई कायनसंचािन गनेछ । पल्टनवाट छररतो पल्टनको लनणनय अनमुोदन 

नभएमा संयोजक र छररतो पल्टनिे पररयोजनाको दालयत्व तथा नगरपालिका साँगको कारोवारको लजम्मेवारी बहन 

गनुन पनेछ  

५.५  छररतो पल्टनका संयोजक र सलचवको योगयता 

 कलम्तमा १२ कक्षा उलिणन गरकेो वा िेखपढ गरी लहसाव राख्न सक्ने । 

 नरपालिका लभत्र बसोवास गने नेपािी नागररक भएको हुनपुने छ ।  

 पि ुतथा कृलषका के्षत्रमा कलम्तमा ५ लदनको व्यवसालयक प्रलिक्षण लिएको । 

 उच्च मयानदा र मनोवि भएको । 

 नैलतक रुपमा समूहिे पत्याएको । 

 नगरपालिकािे आफ्नो अध्ययनवाट पूवन लनधान ररत गरकेो अध्यक्ष हुन योगयहरुको गो्य सूलचमा परकेो । 

६. अननदानको सीमा र शतुहरु 

क)  नगरपालिकािे पल्टनको आवस्यकता अनरुुप अलधकतम रु १८०००००। सम्म आलथनक अनदुान लदन सक्नेछ 

। 

ख) अनदुान प्राप्त गननको िालग अनदुानको दोब्वर वरावरको लधतो दालखिा गनुन पनेछ । 

ग) लधतो सम्बलन्ध प्रावधान प्रचलित कानून बमोलजम हुनेछ । लधतो नगरपालिकािे रोक्का राख्नेछ ।  

घ)  न्यूनतम १० वषन पररयोजना संचािन नभएमा वा पल्टनिे पेि गरकेो कायनयोजना अनसुार संचािन नगरी 

नोक्सानीमा भएको नगरपालिकाको सामूलहक लनरीक्षणवाट प्रमालणत भएमा वालषनक १२ प्रलतितका दरिे ब्याज 

सलहत नगरपालिकािे अनदुान लदने रकमर छररतो पररयोजना पल्टन बाहेकका समूहका सदस्यहरुको िगानी 

समेतिाई एकमषु्ठ सााँवा मानीछररतो पररयोजना पल्टनका सदस्यहरुको लधतोवाट सााँवा ब्याज असिु उपर गनेछ । 

छररतो पल्टनका सदस्यहरुको लधतो कमी भएमा पल्टनका अन्य सदस्यहरुको लधतोवाट समेत असिु गनेछ । 

पल्टनको भेिािे कायनयोजना फेरवदि गरकेो भएमा नगरपालिकािे नोक्सानीको नगरपालिकाको लहस्सा वालषनक 

१२ प्रलतितका दरिे ब्याज सलहत पल्टनवाट असिु उपर गनेछ । भेिािे लनणनय गरकेो अवस्थामा छररतो पल्टनका 

सदस्य मात्र दालयत्वका िालग लजम्मेवार मालनने छैनन् । 

ङ)  ब्याजकोगणना नगरपालिका लस्थत कुनै बालणज्य वैंकिे तत्काि प्रचिनमा ल्याएको ितु्रानसुार हुनेछ ।  

च) नगरपालिकािे अनदुान वा ब्याज लमनाहा गनन सक्ने छैन तर  १० वषनको समग्र मूल्यााँक गदान  पल्टन फाइदामा 

संचािन भएमा नगरपालिकािे अनदुान र ब्याज लमनाहा गनेछ । 

ज) नगरपालिकािे पररयोजनाको िालग रकम थप गनन सक्ने छैन । 



 

७.सशि म्सपाही रहने 

पल्टनको भेिावाट स्वीकृत पाररिलमक र योगयताको पािना गरी पररयोजना संचािनका िालग छररतो पल्टनिे २ जना 

सम्म सिि लसपाही लनयिु गनन सक्नेछ । 

८. प्रस्ताव आह्वान 

८.१ कायानियिे पररयोजना संचािनका िालग कलम्तमा १५ लदनको म्याद लदई अनसूुची १ बमोलजम आवेदनको िालग 

सूचना प्रकािन गनुन पनेछ । उि सूचना कायानिय तथा सवै वडा कायानियको सूचना पाटीमा टााँसेको हुन ुपनेछ । 

८.२ पल्टनिे लनवेदन पेि गदान  अनसूुलच २ बमोलजमको ढााँचामा रु १० को लटकट सलहत म्याद लभतै्र पेि गनुन पनेछ । 

८.३ प्रस्ताव पेि गदान  पल्टनिे अनसूुलच ३ बमोलजमको ढााँचामा १० वषनको अवलधमा फाइदामा संचािन गने लवश्वसनीय 

आधार सलहत नगर प्रमनख पशन पररयोजना कायुक्रम सचंालन प्रस्ताव पेि गनुन पनेछ । 

८.४ पल्टनको लनरीक्षण, अनगुमन तथा मूल्यााँकन पल्टनिे पेि गरकेो १० वषे कायनयोजनाको आधारमा हुनेछ । 

९ पल्िन छनौि सम्मम्त रहने 

९.१  यस कायनलवलध अनसुार पल्टन मूल्यााँकन सलमलतिे लसफाररि गरकेा आवेदनहरु मध्ये लनधानररत संख्यामा 

पररयोजना छनौट गनन दहेाय बमोलजमको पल्टन छनौट सलमलत रहनेछ । 

 नगर प्रमखु     संयोजक 

 नगर उपप्रमखु  सदस्य 

 प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत    सदस्य 

 आलथनक लवकास सलमलत संयोजक  सदस्य 

 आलथनक लवकास िाखा प्रमखु    सदस्य सलचव 

९.२  पेि भएका प्रस्तावहरु मध्ये आवस्यक संख्यामा छनौट गरी पल्टन छनौट सलमलतिे सूचना सावनजलनक गनेछ । 

१० पल्िन प्रस्ताव मूल्यााँकन सम्मम्त रहन े

च) पेि भएका प्रस्ताव यस कायनलवलध वमोलजम तोलकएको मापदण्ड पूरा गर ेनगरकेो सम्बन्धमा मूल्यााँकन गननको 

िालग दहेाय बमोलजमको पल्टन प्रस्ताव मूल्यााँकन सलमलत रहनेछ । 

 प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत                   संयोजक 

 िेखा अलधकृत                                  सदस्य 

 कृलष िाखा प्रमखु                               सदस्य 

 पि ुिाखा प्रमखु                                सदस्य सलचव 

छ) पल्टन प्रस्ताव मूल्यााँकन सलमलतिे मापदण्ड पूरा भएका आवेदनहरुको सूची तयार गरी पल्टन छनौट 

सलमलतिाई लसफाररि गनेछ । 

ज) पल्टन प्रस्ताव मूल्यााँकन सलमलतिे अध्यक्ष र सलचव हुन योगयपल्टन सदस्यवाट३ जना योगयहरुको गो्य सूलच 

तयार गनेछ । 

झ) पल्टन प्रस्ताव मूल्यााँकन सलमलतिे प्राप्त प्रस्तावहरु मध्ये मापदण्ड पगेुका प्रस्तावहरुकोवास्तलवकता पिा 

िगाउन आवस्यक दखेेमा सलमलत वा कुनै कमनचारी माफन त् स्थिगत लनरीक्षण गनन सक्नेछ। 



 

ञ) स्थिगत लनरीक्षण गनुन पनेमा लनरीक्षण गरी प्रलतवेदन पेि भए पलछ पल्टन प्रस्ताव मूल्यााँकन सलमलतिे अनूसलुच 

५ बमोलजम मूल्यााँकन गरी ७ लदन लभत्र अलन्तम छनौटका िालग पल्टन छनौट सलमलतका संयोजकिाई पेि गनेछ 

। 

११ सभझौता 

११.१ पल्टन छनौट सलमलतवाट छनौट भएका पल्टनहरु साँग यस कायनलवलध बमोलजम सम्बलन्धत िाखािे सम्झौताका 

िालग ७ लदन लभत्र अनसूुची ४ बमोलजम प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत समक्ष पेि गनुन पनेछ । 

११.२ उपदफा १ बमोलजम ७ लदन सम्म छनौट भएको पल्टनिे सम्झौता नगरमेा पल्टन छनौट सलमलतिे अको पल्टन 

छनौट गनेछ । 

११.३ सम्झौतामा यस कायनलवलध बमोलजम पािना गनुन पने ितनहरु उल्िेख गनुन पनेछ । 

 

१२पल्िनको खचु र बजेि सभबम्न्ध ब्यवस्था 

१२.१ यस कायनलवलध बमोलजम पल्टन संचािन गननका िालग नगरपालिकािे उपिब्ध गराएको रकम , पल्टनवाट प्राप्त हुने 

रकम र पल्टनको फाइदावाट संकलित रकमवाट पररयोजनाको सम्पूणन खचन बेहोनुन  पनेछ । 

१२.२ पररयोजना संचािन , अनगुमन, तािीम, आहारा लवकास कायनक्रम तथा औषलध उपचार , वीमातथा भ्यालक्सनेसन , 

लवलवध जस्ता संचािन खचन लिषनकमा पल्टनिे आफ्नो वालषनक आम्दालनको २० प्रलतितमा नवढ्ने गरी कलम्तमा 

१० प्रलतित रकम लवलनयोजन गनुन पनेछ । 

१२.३ कायानियवाट उपिब्ध गराउने अनदुान रकम जगगा ब्यवस्थापन , भौलतक उपकरण , भौलतक लनमानण जस्ता कायनमा 

२५ प्रलतित भन्दा बढी खचन गनन पाइने छैन । 

१३ भनिानी 

१ ;Demf}tf eP kZrft al9df ३ लकस्तामा नगरपालिकावाट प्राप्त हुने रकम(klxnf] ls:tf al9df ! ltxfO{ 

k]ZsL :j?k / afFsL ! ls:tf sfo{ k|ultsf cfwf/df tyf clGtd ls:tf sfo{ ;DkGg 

k|ltj]bgsfआधारमा) भिुानी गररनेछ । 

२  भिुानी सम्बन्धी अन्य ब्यवस्था प्रचलित कानून बमोलजम हुनेछ ।  

३  भिुानी गनुन अलघ पररयोजना सलहतको पिकुो वीमा अलनवायन गरकेो हुन ुपनेछ ।  

४  भिुानीका िालग पल्टनिे अनसूुची ६ बमोलजमको प्रगलत प्रलतवेदन संिगन गनुन पनेछ ।  

%  gu/kflnsf af6 k|fKt x'g] /sd kz' kl/of]hgfsf] a}+s vftf dfkm{t e'QmfgL ul/g]5 . 

 

kl/R5]b # 

sfo{qmdsf] lg/LIf0f,cg'udg tyf d"Nofªsg JoJf:yf 

१४ पल्िन म्नरीिक खिाउन े

१४.१ कायानियिे पल्टनको लस्थलत , पल्टनको प्रभावकाररता , फाइदा वा घाटामा जान िागेको पल्टनको लदिा , 

व्यवसालयक कायनयोजना अनसुारको प्रगलत र भएगरकेा कायनहरु जस्ता समग्र पक्षहरुको मालिक लनरीक्षणका िालग 

एक पररयोजना लनरीक्षक खटाउने छ । 

१४.२ पल्टनिे पेि गरकेो व्यवसालयक कायनयोजना अनसुार पल्टनको कायनप्रगलतको लनयलमत अनगुमन गरी पल्टन र 

सामूलहक पल्टन लनरीक्षण सलमलतिाई पल्टन लनरीक्षकिे अनसूुलच ७ बमोलजमको ढााँचामा प्रलतवेदन गनुन पनेछ । 



 

१४.३ पल्टन लनरीक्षकको प्रलतवेदनको अध्ययन गरी समयमै उलचत कदम चाल्न ुपररयोजना र सामूलहक पल्टन लनरीक्षण 

सलमलतको कतनव्य हुनेछ । 

१५ सामूम्हक पल्िन म्नरीिण सम्मम्त रहन े

१५.१ पल्टन लनरीक्षकको प्रलतवेदन तथा अन्य आवस्यक समयमा पल्टनको लनरीक्षणका िालग दहेाय बमोलजमको एक 

सामूलहक पल्टन लनरीक्षण सलमलत रहनेछ । उि सलमलतमा दहेायका सदस्य रहनेछन् । 

 प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत     संयोजक  

 आलथनक लवकास सलमलतsf] ;b:o ;lrj  सदस्य  

 िेखा प्रमखु      सदस्य सलचव  

१५.२ सामूलहक पल्टन लनरीक्षण सलमतीिे यस कायनलवलध र अन्य प्रचलित कानून बमोलजम पल्टनको नाफाघाटा र असिु 

उपरका लवषयमा नगरपालिकािाई सझुाव लदनेछ । 

 

पररच्छेद ४ 

म्वम्वध 

१६ यस कायनलवलधको कायानन्वयन गदान  कुनै बाधा अड्काउ र अस्पष्टता आएमा कायनपालिकामा प्रस्ताव पेि गरी 

कायनलवलधको संिोधन गररनेछ । 

१७  नगरपालिकाका १० वटै वडामा कलम्तमा १ वटा नगर प्रमखु पि ुपररयोजना र नगर प्रमखु कृलष पररयोजना 

कायानन्वयन नहुाँदा सम्म एकै वडामा एक भन्दा बढी पररयोजना संचािन हुन सक्ने छैन । 

१८  पल्टनिाई नगरपालिकाको वालषनक कर तथा लनयमानसुारको दतान तथा नवीकरण दस्तरु िागनेछ ।  

१९  पल्टनिे व्यवसालयक कायनयोजना पेि गदान  वातावरणीय तथा जैलवक सरुक्षाका प्रावधानहरु प्रचलित ऐन कानून 

बमोलजम अलनवायन रुपमा पािना गनुन पनेछ । 

२०  गाई पािनको पल्टन भएमा वरृ्द् वा काम निागने गाई बाच्छाको उलचत ब्यवस्थापनका िालग व्यवसालयक 

कायनयोजनामा उल्िेख गनुन पनेछ ।  

 

अननसनम्च १ 

दफा ८ को उपदफा १ साँग सभबम्न्धत 

नगर प्रमख पशनपररयोजना सञ्चालनको लाम्ग प्रस्ताव आह्वान  सभबम्न्ध सूचना 

जैलमनी नगरपालिका 

कुश्मीसेरा, बागिङु 

यस नगरपालिकाको आ.व. २०.../.... को वालषनक लस्वकृत कायनक्रम अनसुार नगरप्रमखु पि ुपररयोयोजना  सञ्चािन 

रहेको हुाँदा इच्छुक कृलष पल्टन तफन बाट दरखास्त आह्वान का िालग यो सचुना प्रकालित गररएको छ । यो सूचना प्रथम 

पटक प्रकािन भएको लमलतिे तपलिि  बमोलजमको कागजात सलहत  १५ लदन लभत्र तोलकएको ढााँचा अनसुारको आवेदन 

लदनपुनेछ  

आवश्यक कागजातहरु 

१.  अनसुलुच २ वमोलजमको आवेदन फारम ।  



 

२.  अनसुलुच ३ वमोलजमको व्यविालयक पररयोजना ।  

३.  नेपािी नागररकताको प्रमालणत  प्रलतलिलप।  

४.  स्थालनय तहमादतान भएको  दतान प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप ।  

५. कर चिुा प्रमाणपत्र ।  

६.  सम्बलन्धत वडा अध्यक्षिे सही गरकेो वडाको लसफाररस ।  

७.  अन्य प्रमालणत प्रमाणपत्रहरु (तालिम ,िैलक्षक, योगयता, अनभुव, जगगा भाडा सम्झौता पत्र आलद) का प्रलतलिलपहरु । 

 

  



 

अननसनम्च २ 

(दफा ८ उपदफा २ साँग सभबन्धीत) 

नगर प्रमनख पशन पररयोजना सञ्चालनको लाम्ग आवेदन पत्र 

 

िी प्रमखु प्रिासलकय अलधकृत ज्यू,  

जैलमनी नगरपालिका, कुश्मीसेरा, बागिङु । 

म्वषय - प्रस्ताव पेश गरकेो सभबन्धमा । 

महोदय, 

उपरोि सम्बन्धमा हामीिाई जैलमनी नगरपालिकाको िागत साझेदारीमा  पररयोजना संचािन गनन लतव्र इच्छा भएकोिे 

लनम्नानसुारका कागजात संिगन रालख लनवेदन गदनछौ । अनदुान सहयोग प्राप्त भएमा तोलकएको सतन  र प्रलक्रया वमोलजम  

कायन गनेछौ ।  

पनुि, तपलिि अनसुारका कागजातहरु यसै लनवेदन साथ सम्िगन राखेकोव्यहोरा अनरुोध  गदनछौ । 

तपम्शल  

१.  अनसुलुच ३ अनसुारको व्यवसालयक पररयोजना को प्रालवलधक तथा आलथनक प्रस्ताव 

२.  नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

३.  कृलष पल्टन दतान प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

४.  कर चिुा  प्रमाणपत्र । 

५. अन्य कागजात (तालिम, िैलक्षक योगयताको प्रमाण पत्र  जगगा भाडाको सम्झौता पत्र आलद) का प्रलतलिलपहरु । 

६. कृलष पल्टनका सम्मालनत लसपालहहरुको पररयोजना छनैट भएमा कायानन्वयन गने प्रलतवद्घता पत्र 

७.  सम्वन्धीत वडाको वडा अध्यक्षिे गरकेो वडाको लसफाररस  । 

प्रस्ताव पेि गने - 

कृलष पल्टनको नाम - 

ठेगाना - 

दस्तखत -    संस्थाको छाप - 

 

अननसूची ३ 

दफा ८ को उपदफा ३ सगं सभबम्न्धत 

नगर प्रमनख पशन पररयोजना सचंालन प्रस्तावको  ढााँचा 

कृलष पल्टनको नामूः- 

पररयोजनाको नामूः- 

सम्पकन  न.ं- 

ठेगाना- 

लजल्िा.....................नगरपालिका....................... गााँउ/टोि...........  वडा न.ं.......... 

फमन सचंािन गररने स्थान- 

१. पररयोजनाको छोटो पररचय- 

१.१ व्यवसायको प्रकारूः 

 

 टिकि 



 

१.२ व्यवसायको सामान्य पररचयूः 

२. स्थालनय अथनतन्त्रमा व्यविायिे पुयानउन सक्ने योगदानूः 

३. बजार योजनाूः 

३.१ बस्तु/उत्पादनको  लववरणूः 

३.२ बजार के्षत्र(उत्पालदत वस्त ुलवतरण हुने के्षत्र)- 

३.३ दैलनक लवक्री हुन सक्नेूः- 

४ उत्पादन योजनाूः- 

४.१ उत्पादन प्रलक्रया र उपकरण आवश्यकता - 

४.२ लस्थर पुाँजीको आवश्यकता 

५. सचंािन गररने कायन लववरण तथा िगानी िोतूः 

क्र.स. संचािन गररने लक्रयाकिापहरु प्राप्त अनदुानबाट खचन गररने रकम समदुायको िगानी रु. जम्मा िगानी 

१     

२     

३     

४     

५     

६     

  कन ल जभमा रकम रु.    

६. फमनको आलथनक लववरण - 

६.१ बालषनक लस्थर खचनको अनमुान - 

६.२ वालषनक चाि ुखचनको अनमुान - 

७. लवलिय कायन सम्पादन लवशे्लषण - 

७.१ वालषनक नाफा नोक्सान लववरण - 

७.२ िगालनमा प्रलतफि - 

८. व्यवसायको सम्भाव्यता 

९. १० वषनको नगर प्रमखु पि ुपररयोजना प्रस्ताव पल्टनिे आफै तयार गनुन पनेछ । जसमा मालिक रुपमा प्रलत वषन गररने 

लक्रयाकिाप, प्रलतवषन जम्मा हुने चाि ुतथा लस्थर पूाँजी , पररयोजना संचािनका क्रममा लबक्रीवाट हुने आम्दानी , मालिक 

तथा बालषनक लवक्री गने िक्ष्य , पररयोजनाको वालषनक रुपमा कलम्तमा ५ प्रलतितका दरिे पूाँजीमा आउने ह्रास कट्टीइत्यादी 

कुराहरु समष्टीगत रुपमा बुाँदागत स्पष्ट खिुाई पररयोजना १० वषनको अवलधमा फाइदामा संचािन हुने सलुनलित गरकेो हुन ु

पनेछ । कायनयोजनामा भैपरी आउने संभालवत सवै बाधा अड्चन समेत पलहचान गरी समाधानको िालग समेत उल्िेख गनुन 

पनेछ । पररयोजनािे पलहचान नगरकेो बाधा अड्चन आएमा पररयोजना नै लजम्मेवार हुनेछ । 

नोियस अननदानबाि खचु भएर जान ेसामाग्री जस्तै दाना तथा अन्य सामाग्री खररद गनु पाइन ेछैन। 



 

 

अननसनम्च ४ 

दफा ११ को उप दफा १ साँग सभबम्न्धत 

पररयोजना सञ्चालनको लाम्ग गररन ेसभझौता–पत्र 

 

जैलमलननगरपालिकाबाट संचािन गररने चाि ुआ.व . ............. को स्वीकृत नगरप्रमखु पि ुपररयोजना संचािन अन्तगनत 

जैलमनी नगरपालिका (जसिाइ पलहिो पक्ष भलनने र छनौट भएका अनदुानग्राही कृलष पल्टन ............................... 

(जसिाइ दोस्रो पक्ष) बीच तपलििका ितननामाहरुको अलधनमा रलह पररयोजना सम्पन्न गनन तपलिि अनसुार सेवा र सतन 

पािना गने दवैु पक्ष लवच सम्झौता भएको छ । 

तपम्शल 

१. पलहिो पक्षिे  दोस्रो पक्ष िाई पररयोजना प्रस्तालवत भए अनसुार कायन सम्पन्न भएपलछ बढीमा तीन लकस्तामा दोस्रो 

पक्षको खातामा अनदुान रकम उपिब्ध गराउनेछ ।  

२. पररयोजना प्रस्तालवत भए  अनसुार कायन गर ेनगरकेो बार ेलबच –लबचमा पलहिो पक्षिे सपुररवेक्षण गररलदएको सझुाव 

अनसुार दोस्रो पक्षिे कायन गनुनपनेछ । 

३.  कायन सम्पन्न प्रलतवेदन साथमा प्रथम पक्षको  परामिन तथा सहमलत अनसुार दोस्रो पक्षिे गणुस्तररय सामानहरु 

खररद गरी संस्थाको आम्दानी  भएको दालखिा ररपोटन  पलहिो पक्ष समक्ष पेि गनुनपनेछ ।  

४. पलहिो पक्षवाट प्राप्त अनदुान  सहयोगिा ई दोस्रो पक्षिे कम्तीमा पलन १० वषन सम्म  सम्झौता वमोलजम कायन 

गनुनपनेछ,त्यसो नगरकेो पाइएमा लनज वाट  सो रकम  असिु उपरको िालग प्रचलित काननु वमोलजम आवश्यक 

कारवाही गररने छ । 

५. व्यवसाय वाट उत्पालदत वस्तकुो बजार व्यवस्था दोस्रो पक्षि स्वयंिे नै गनुन पनेछ । 

६. पलहिो पक्षिे व्यवसायको लनयलमत रुपमा  अनगुमन गनेछ । 

७. व्यवसायीिे प्रत्येक ४ –४ मलहना मा प्रगलत  अनदुान उपिब्ध गराउने कायानियिाई  लनयलमत रुपमा  बझुाउन ुपनेछ 

। 

८. दोस्रो पक्षिे प्रस्ताव  बमोलजम प्राप्त अनदुान को रकम खचन गरकेो ठांउमा अनदुान उपिब्ध गराउने कायानियको नाम 

सलहत िेख्न ुपनेछ । 

९. यस सम्झौतामा उल्िेलखत कायन गदान  परर आउन सक्ने कुनैपलन भलवतव्यको पणुन लजम्वेवारी दोस्रो पक्ष स्वयंमा 

रहनेछ । 

१०. यस सम्झौतामा उल्िेख भए भन्दा अन्य व्यहोराको हकमा प्रचलित लनयम काननु बमोलजम हुनेछ । 

प्रथम पि    दोस्रो पि  

दस्तखतूः     दस्तखतूः  

नामूः     नामूः  

पदूः     पदूः  

कायानियको नामूः    कायानियको छाप    

लमलतूः     लमलतूः  

 



 

 

अननसनम्च ५ 

दफा १० को उपदफा ५ साँग सभबम्न्धत 

पररयोजना संचािनका िालग फमन छनौट गदान  अपनाइने मलु्याकंनका आधारहरु 

क्र.स. मनल्याकंनका आधारहरु पनणाुङक प्राप्त अंक 

१ भौगोलिक बना}ट (लवजिुी सडक बजार) २०  

२ जगगाको उपिब्धता १०  

३ जनिलिको उपिब्धत १०  

४ िगानी गनन सक्ने क्षमता १०  

५ तालिम प्राप्त प्रालवलधक जनिलि १०  

६ बजारको सलुनलितता १०  

७ वातावरलणय प्रभावकारीता १०  

८ घााँसको उपिब्धता १०  

९ १० बषे कायनयोजना १०  

        जभमा अंक १००  

अननसनम्च ६ 

दफा १३ को उपदफा ४ सगं सभवम्न्धत 

पल्िनको प्रगम्त प्रम्तवेदन 

 

स्थाम्नय तहको नामाः-   कृम्ष पल्िनको नाम - 

ठेगाना - 
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अननसनम्च ७ 

दफा १४ को उपदफा २ सगं सभवम्न्धत 

पल्िन म्नरीिकको म्नरीिण प्रम्तवेदन 

स्थालनय तहको नामूः-    कृलष पल्टनको नाम – 

लनरीक्षकको नाम:-     लनरीक्षण गरकेो लमलत :- 

ठेगाना – 

क्र.स. 

१० वषे 

कायनयोजना 

अनसुार गनुनपने 

लक्रयाकिापहरु 

कायन 

सम्पन्न गनुन  

पने लमलत 

ख
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म
 

प्रगलत पल्टनको लस्थलत 
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माथी उलल्िलखत लवषयमा थप प्रष्ट पानुन पने भएमा लनरीक्षकिे बुाँदागत रुपमा उल्िेख गनुन पने । 

१. …… 

२. …. 

३. …. 
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