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घााँसको नससरी सचंालन कार्सबीधि, २०७७ 
पषृ्ठभूमी M  

      दिन प्रति दिन बढिै गइरहेको बेरोजगारीका कारण नगरको मखु्य शक्तिको रुपमा रहेको 
यवुा जनशक्ति बबिेश पलायन हुनबाट रोकक नगरम ै स्वरोजगार व्यवस्थापन गने कमलामाई 
नगरपाललकाको लक्ष अनरुुप  यस कमलामाई नगरपाललकामा दिन प्रतिदिन पश ुपालन व्यावसायमा 
यवुाहरुको चासो बढिै गइरहेका छ । आधुतनक िबरले पश ुपालनमा समर्पिि यवुाहरुको चासोलाइ 
मध्यनजर गिै पश ुपालनमा लाग्ने खचिको दहसाब गरी उत्पािन लागि घटाउन तनिान्ि आवस्यक 
रहेको अवस्थामा बादहरबाट आयाि गरीने िाना, घााँस, पराल लगायिको कच्चा पिाथिबाट कृषकको 
उिपािन खचि बदढ भइ व्यावसाय घाटामा जाने सभंावना बदढ भएको हुिा कमलामाई 
नगरपाललकामा न ै बहृि रुपमा घााँस खेति गरी कृषकको पश ु पालन व्यावयाको लागि खचि 
न्यतूनकरणको उत्तम उपाय भएकाल े उति घााँस खतेिको लागी आवस्यक र्वउाँ/वेनाि/सेट्स/क्स्लप 
उत्पािन गनि “कमलामाई नगरपाललका स्थातनय सरकार संचालन एनको िफा १०२(२) 
अन्तगसत घााँसको नससरी सचंालन कार्सविधि, २०७७” ियार गररएको छ । 
 

१) प्रारम्भिकः 
क) सकं्षिप्त नाम र प्रारभिः 

1. यो काययविधिको नाम "घााँसको नसिरी सचंालन कायिबीधध, २०७७" रहेको छ । 
2. यो काययविधि कमलामाई नगरपाललका, नगर कायिपाललकाको कायािलयबाट स्िीकृत 

भएपछछ प्रारम्भ हुनेछ ।  

२) पररभाषा :  र्वषय वा प्रसगंले अको अथि नलागेमा यस कायिर्वधधमा, 
क) "नगरपाललका" भन्नाल ेकमलामाई नगरपाललका सम्झन ुपििछ । 
ख) "कायािलय" भन्नाल ेकमलामाई नगर कायिपाललकाको कायािलय सम्झन ुपििछ । 
ग) "कृर्ष सलमति" भन्नाल ेकमलामाई नगरपाललकाको कृर्ष सलमति सम्झन ुपििछ । 
घ) "शाखा" भन्नाले कमलामाई नगरपाललका पश ुिथा कृर्ष र्वकास शाखा सम्झन ुपििछ 

। 
ङ) " कायिर्वधध" भन्नाल े' घााँसको नसिरी सचंालन कायिबीधध २०७७' सम्झन ुपििछ  

 

 

३) उद्देश्र्हरु 

क)  नगरको मखु्य शक्तिको रुपमा रहेको यवुा जनशक्तिलाइ नगरम ैस्वरोजगार श्रजृना 
गने । 

ख) पश ुपालनमा लाग्ने उत्पािन लागि कम गिै लाने । 
ग) कृषकको क्जवनस्िर उकास्िै लाने । 

 



 

४)  कार्सक्रमको अबधििः  यो कायिक्रमको अवधध कमलामाई नगरपाललका नगरकायिपाललकाको 
तनणिय अनसुार हुनेछ र आवश्यकिा अनसुार ससंोधन िथा थप र्वस्िार गिै लान सककनेछ 
। 

 

५)  कार्सक्रमको लागी िडा तथा क्षते्रहरु छनौंटका आिारहरुिः घााँसको नसिरी सचंालन कायिक्रम 

सन्चालन गनि  बार्षिक कायिक्रम क्स्वकृि भएका नगरपाललकाको वडाहरुमा कायिक्रम सचंालन 
क्षेत्र छनौंट िेहायका आधारमा गररनेछ । 

६) कार्सक्रम सचंालनका लाधग साझेदारको छनौट प्रकृर्ािः 
1. कायािलयल ेअनसुचूी–१ बमोक्जमको प्रस्िाव आह्वान गनेछ । 
2. कायिक्रममा सहभाधग हुन ईच्छुक व्यक्ति/नसिरी फामिहरु/ससं्था/समहूहरुले अनसुचूी–३ 

(क) अनसुारको सकं्षक्षप्ि कायियोजना बनाई सम्बक्न्धि कायािलयमा अनसूचुी–२ 
अनसुारको तनवेिन ििाि गनुि पनेछ । 

3. कायािलयल े ििाि भएका प्रस्िावहरुको स्थलगि तनरीक्षण गरी प्रारक्म्भक नसिरी सवेक्षण 
प्रतिवेिन सदहि  कमलामाई नगरपाललकाको कृर्ष सलमतिमा स्वीकृतिको लाधग पेश गने 
छ । 

४.  कृर्ष सलमतिले प्राप्ि प्रस्िाव िथा कायिक्रम सन्चालनको लाधग प्रारक्म्भक नसिरी सवेक्षण 
प्रतिवेिनको मलू्याङ्कन गरर साझेिारको छनौट गनुि पनेछ । 

 

७) छनौट र मलुर्ांकन सलमतत गठनिः कृर्ष सलमतिबाट मलू्यांकन र छनौट गररनेछ । 
८) सेिा सचंालन प्रक्रक्रर्ािः यस कायिक्रम वमोक्जमको सेवा सञ्चालन गने प्रकृया िेहाय वमोक्जम 
हुनेछः 

1. कायािलय र छनौंट भएका साझिेार/समहू/नसिरी फामि/कृषक बबच अनसूचुी–४ अनसुार 
सम्झौिा गरी कायिक्रम सन्चालन गरीनेछ । 

2. कायािलयल ेसाझिेार⁄समहू/नसिरी फामि/कृषक बाट पसे भएको प्रस्िार्वि कायिक्रम िथा 
बजेट कृर्ष सलमतिको बठैकबाट अक्न्िम रुप र्वतनयोक्जि रकमको आधारमा अनिुान 
स्वीकृि गने । 

3. सम्बक्न्धि साझिेार व्यक्ति/ससं्था⁄समहू/फामि/कृषक को नाममा कमलामाई 
नगरपाललकाबाट क्स्वकृि प्राप्ि नक्जकको बैंङ्कमा खािा खोल्न ुपनेछ र सोही खािामा 
अनिुान रकम जम्मा गनुि पने छ ।   

 

९) घााँसको नससरी सचंालन कार्सक्रम कार्ासन्िर्नको लाधग प्रस्तावित आधथसक नमससिः 
क) बार्षिक क्स्वकृि कायिक्रम अनसुारको रकमको आधारमा 



 

ख) वार्षिक क्स्वकृि कायि{क्रममा १ प्याकेजको लाधग बदढमा १ लाख सम्म वा कमलामाई 
नगरपाललका कृर्ष सलमतिको तनणिय अनसुार प्रति फमि/समहू/फामि/कृषक  कायियोजना 
अनसुार अनिुान दिनेछ  

 

११) अनगुमन, मलूर्ांकन तथा प्रततिेदन सम्बन्न्ि व्र्िस्थािः 
यस कायिक्रमको अनगुमन कमलामाई नगरपाललका, कृर्ष सलमति, पश ुर्वकास शाखाहरुल े
गनेछन ् 

 

 

 

 

१२) थपघट िा हेरफेर गनस सक्न े

1. यो कायिर्वधधको कायािन्वनलाई थप व्यवक्स्थि र प्रभावकारी बनाउन कमलामाई 
नगरपाललकाले आवश्यकिा अनसुार यस कायिर्वधधमा थपघट, हेरफेर िथा खारेज गनि 
सतनेछ । 

2. यस कायिर्वधधको कायािन्वयनमा कुन ैबाधा अवरोध र अस्पष्टिा आएमा त्यस्िो बाधा 
अवरोध फुकाउने प्रयोजनका लाधग नगरपाललकाल ेआवश्यकिा अनसुार व्याख्या गनि 
सतनेछ । 



 

अनसूचुी १ 
सचूना 

 

कमलामाई नगरपाललका पश ु र्वकास शाखाको वार्षिक क्स्वकृि कायिक्रम अनसुार घााँसको नसिरी 
व्यवस्थापन कायिक्रम प्रभावकारी ढंगले सचंालन गनि साझिेारीको अवधारणा अनरुुप मदहला 
व्यक्ति/फामि/समहु/ससं्था/सलमति/सहकारी को सहकायिमा कमलामाई नगरपाललका लभत्र वसोवास 
गरेका व्यक्ति/फामि/समहु/ससं्था/सलमति/सहकारी बाट प्रस्िाव आव्हनको लाधग यो सचूना 
प्रकालशि गररएको छ । ईच्छुक व्यक्ति/फामि/समहु/ससं्था/सलमति/सहकारीले यो सचूना प्रथम 
पटक प्रकाशन भएको लमतिले ....... दिन लभत्र िोककएको ढााँचा अनसुारको आविेन फारम र 
पररयोजना प्रस्िाव यस कायािलयमा पेश गनुि होला । 
व्यक्ति/फामि/समहु/ससं्था/सलमति/सहकारीलाइ प्राथालमकिा दिइने छ । र्वस्ििृ जानकाररका लाधग 
कमलामाई नगरपाललका पश ुर्वकास शाखामा सम्पकि  राख्नु हुन अनरुोध छ । 
 

आिेदन साथ तपलसल अनसुारका कागजातहरु सलंग्न गनस समेत र्स ैसचूनाद्िारा सधूचत गररन्छ 
। 
 

१ अनसूचूी–२ अनसुारको आविेन फारम 

२ अनसूचूी–३ अनसुारको सकं्षक्षप्ि कायियोजना 
३ नेपाली नागररकिाको प्रमाणणि प्रतिललपी 
४ ससं्थासगं आवद्ध सिस्यहरुले प्राप्ि गरेको अन्य प्रमाण पत्रहरु (िाललम, शकै्षक्षक योग्यिा, 

आदि) का प्रमाणणि प्रतिललपीहरु 

५ फामि/समहू÷सलमति/सहकारी सम्वक्न्धि तनकायमा ििाि भएको प्रमाणको प्रतिललर्प प्रस्िाव 
स्वीकृि भइ छनौट नभयसम्म पान मा ििाि हुन आवस्यक नभएको । 

६ कायिक्रमको लाधग छनौंट भएमा व्यक्ति/फामि/समहु/ससं्था/सलमति  फामि/समहू÷सलमति 
का सिस्यहरुबाट कायािन्वयन गने प्रतिवद्धिा/तनणियको प्रतिललर्प । 

  

 

 

 

 

 



 

अनसूचुी २ 
घााँसको नससरी व्र्िस्थापन कार्सक्रम सन्चालनको लाधग ददईने आिेदन–पत्रको फारम 

श्रीमान प्रमखु ज्य,ू 

कमलामाई नगरपाललका, 
पश ुर्वकास शाखा लसन्धुली । 
 

           र्वषयः घााँसको नसिरी व्यवस्थापन कायिक्रम सन्चालनको लाधग छनौट हुन पाउाँ 
भन्ने बारे । 
महोिय, 

त्यस कायािलयको लमति ............................ को 
...............................मा प्रकालशि सचूना अनसुार 
.................................................................. 

व्यक्ति/फामि/समहु/ससं्था/सहकारी को िफि वाट घााँसको नसिरी व्यवस्थापन कायिक्रममा सहलभग हुने 
ईच्छा भएकोल ेिपलसल अनसुारका कागजाि राखी यो तनवेिन पेश गरेका छु/छौ । उति कायिक्रम 
प्राप्ि भएमा यस सम्बन्धी सम्झौिा िथा मापिण्डमा उल्लखे भए अनसुार कायिक्रम सन्चालन 
गनेछु/गनेछौ र यस कायिक्रमको लाधग गररएको सम्झौिा िथा मापिण्ड र्वपररि गरेको पाइएमा 
र्वद्यमान काननू बमोक्जम कायिवाहीको भागेिारी हुन मञ्जुर रहेको व्यहोरा समेि अनरुोध गििछौं ।  

 

पनुश्चः आवेिन साथ िपलसल अनसुारका कागजािहरु यस ै तनवेिन साथ सलंग्न राखेको व्यहोरा 
समेि अनरुोध गििछु । 
िपलसल 

१ अनसूचूी–३ अनसुारको सकं्षक्षप्ि कायियोजना 
२ नेपाली नागररकिाको प्रमाणणि प्रतिललपी 
३ ससं्था सम्वक्न्धि तनकायमा ििाि भएको प्रमाणको प्रतिललर्प 

४ ससं्थासगं आवद्ध सिस्यहरुले प्राप्ि गरेको अन्य प्रमाण पत्रहरु (िाललम, शकै्षक्षक 
योग्यिा, आदि) का प्रमाणणि प्रतिललपीहरु 

५ ससं्थाको िपिmबाट कायिक्रम सन्चालन सम्बन्धी भएको तनणियको प्रतिललर्प 

६ ससं्थाका सिस्यहरुबाट कायािन्वयन गने प्रतिवद्धिाको तनणियको प्रतिललर्प 

 

तनवेिन दिने ससं्थाको िपिmबाट दिने  

                                           ससं्थाको प्रमखुको नामः 
                                           सस्था प्रमखुको िस्िखिः 

                                       ससं्था प्रमखुको पिः 
                                     ससं्थाको ठेगानाः  



 

                            लमतिः 
                                  ससं्थाको छापः 



 

अनसूचुी ३ 
घााँसको नससरी व्र्िस्थापन कार्सक्रम सन्चालनको लाधग सकं्षक्षप्त कार्सर्ोजना 

 

ससं्थाको नामः ..............................................ससं्थाको 
सम्पकि  टेललफोन नम्वरः ............................ 

ससं्थाको ठेगानाः क्जल्लाः लसन्धुली कमलामाई नगरपाललका वडा न.ं........  गाउं/टोलको 
नामः ..................................   

ससं्थाििाि को प्रमाण–पत्र न.ं र ससं्था ििाि गने कायािलयको नाम ठेगानाः 
................................................. 

ससं्थाल ेहाल सम्म गरेका उल्लेखतनय कामहरुः  
....................................................................

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

 

खािा सचंालन गररने बैंकको नाम र खािावालाहरुको नामः–
........................................ 

 

 

कायि योजनाको प्रस्िावनाः 
....................................................................

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

 

उद्िेश्यहरुः 
(क) ............ 

(ख) .............. 

रकमको आवश्यकिाः 
 

पुाँक्जगि िफि  गररने कृयाकलापहरु  चाल ुिफि  गररने कृयाकलापहरु 

के गने कुनमदहनामा 
गने 

कति रकम 
चादहन्छ रु 

के गने कुन मदहनामा 
गने 

कति रकम 
चादहन्छ रु 

      

      

      

      

                



 

 

अनसुचुी ४ 
सम्झौता पत्रको नमनुा 

 

कमलामाई नगरपाललका नगरकायिपाललकाको कायिलय, कृर्ष सलमतिको नेितृ्वमा र कमलामाई नगरपाललका पश ु
र्वकास शाखा, द्वारा सचंालन गररने घााँसको नसिरी व्यवस्थापन कायिक्रम को उद्िेश्य अनरुुपको उपलब्धी हालसल 
गनि  क.न.पा. पश ु र्वकास शाखा (यस पतछ पदहलो पक्ष भतनने) र 
............................................................... 

व्यक्ति/फामि/समहु/ससं्था/सलमति/सहकारी (यस पतछ िोस्रो पक्ष भतनने) बबच िपलसलमा उल्लणेखि शििहरुको 
अधधनमा रही घााँसको नसिरी व्यवस्थापन कायिक्रम  सचंालन गनि द्र्वपक्षीय सम्झौिा सम्पन्न भयो । 

१ नसिरीमा उन्नि िथा नेपाल सरकारल ेलसफारीस गरेका जािका घााँसका र्वउ/बनेाि/सेट्स/स्लीप हुन ुपििछ 
। 

२ र्वरुवा अतनबायि रुपमा प्लाक्ष्टक टनले लभत्र ियार गनुि पििछ । 
३ कमलामाई नगरपाललकाले तनधािरण गरेको िर रेटमा र्वउ/बेनाि/सेट्स/स्लीप उपलब्ध गराउन ुपििछ । 
४ कक्म्िमा कमलामाई नगरपाललका पश ु र्वकास शाखालाइ आवस्यतिा अनसुारको र्वरुवा उत्पािन गनुि 

पििछ र नगरलाइ आवस्यक भन्िा बदढ र्वरुवा मात्र बादहर बबकक्र गनि पाइनेछ । 
५ पदहलो पक्षल े सचंाललि कायिक्रमको प्रगति सन्िोषजनक नपाएमा िोककएको अवधधसम्म कायिक्रमलाई 

तनरन्िरिा दिन बाध्य हुने छैन । 
६ पदहलो पक्षको कायिक्रम अवधध समाप्ि भएपतछ पतन िोस्रो पक्षल ेकायिक्रमलाई तनरन्िरिा दिनपुने छ । 
७ िोश्रो पक्षल ेयस कायिक्रमको लाधग गररएको सम्झौिा िथा मापिण्ड र्वपररि गरेको पाइएमा र्वद्यमान 

काननु बमोक्जम कायिवाहीको भागेिारी हुन ुपने छ ।  

 

 

 

प्रथम पक्ष         दोस्रो पक्ष 

क.न.पा. पश ुर्वकास शाखाको िफि बाट सदहगनेको     फामि सयंोजक/ससं्थाको 
अध्यक्षको   

नामः           नामः 
पिः           ठेगानाः 
िस्िखिः             िस्िखिः 
लमतिः           लमतिः 
कायािलयको छापः        औठा छाप 

रोहबर           रोहबर 
 

 

   



 

अनसुचुी ५ 
ककककककककक कककककककक कककक कककककककक कककक ककककक ककककककक 

ककककककककककक ककककककक 

क्र.
सं 

ि. 

नं. 

आवेिक संस्थाको 
नाम 

ठेगाना कायि योजना 
(५०) 

व्यवसाय
को 

सम्भाव्य
िा/उपयु
तििा 
(२५) 

अनुभ
व/िा
ललम 
(२५) 

कुल 
प्राप्िां
क 

ववव 

घााँसको 
र्वरुवाको 
जाि र 
टनेल 
संख्या 
वववव

वव 

(वव) 

घााँसको 
र्वरुवा 
उत्पािन 
गने  

क्षेत्रफल 
(वव) 

वववव

व 

ववव

वववव 

वववव

व 

(वव) 

 

 

         

 

 

         

छनौट सलमतत  

s[lif ;ldtL M gu/kflnsfsf] pk—k|d'vsf] ;+of]hsTjdf u7g ePsf] s[lif ;ldtL ljj/0f   

s_gu/ pk—k|d'v–;+of]hs  

v_ cfly{s ljsf; ;ldltsf ;+of]hs –;b:o  

u_s[ifs k|ltlgwL ! hgf –;b:o  

3_;+3 ;+:yfsf] k|ltlgwL ! hgf –;b:o  

ª_Pu|f] e]6 k|ltlgwL ! hgf –;b:o 

r_k|d'v k|zf;lso clws[t —;b:o 

5_s[lif zfvf k|d'v jf k|ltlgwL—;b:o 

h_kz' ljsf; zfvf k|d'v tyf k|ltlgwL—;b:o 

द्रष्टब्यः कमलामाई नगरपाललकाले आवश्यकिा अनसुार उल्लेणखि शििहरुमा थपघट गनि सतन ेछ । 



 

 


