
 

ltnf]Qdf gu/kflnsf 

:yfgLo /fhkq 

v08 $_ ltnf]Qdf, c;f]h dlxgf % ut] @)&& ;fn -;+Vof ( 

efu M @ 

ltnf]Qdf gu/kflnsf 

ltnf]Qdf gu/ sfo{kflnsfn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf] sfo{ljlw 

;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 

 

;Djt\ @)&& ;fnsf] sfo{ljlw g+= ^ 

  

sfo{ljlwsf] gfd M तिलोत्तमा नगरपातलकाको चक्लाबन्दी खेिी प्रोत्साहन कार्यक्रम 
कार्ायन्वर्न कार्यववति,  2077 

प्रस्िावनााः भतूमको बढ्दो खण्डीकरण एंव जग्गा बााँझो राख्न ेप्रवृत्तत्तलाई तनरुत्सावहि 
गदै कृवि उत्पादन िथा उत्पादकत्व अतभवृविका साथै भतूमको समूत्तचि प्रर्ोगमा 
जोड दददै व्र्वसावर्क कृवि मार्य ि रोजगारी तसजयना, आर्ाि प्रतिस्थापन र तनर्ायि 
प्रवियन गनय वान्छनीर् भएकोले तिलोत्तमा नगरपातलकाको केवह काननु िजुयमा गनय 
वनेको ऐन, २०७४ को दर्ा ३ बमोत्तजम नगरपातलकाले जग्गा चक्लाबन्दी 
मार्य ि व्र्वसावर्क खेिीलाई प्रवियन गनयका लातग र्ो कार्यववति बनाई जारी गरेको 
छ । 
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पररच्छेद 1 

प्रारत्तभभक 

 

1. संत्तिप्त नाम र प्रारभभाः  

 (1) र्ो कार्यववतिको नाम "तिलोत्तमा नगरपातलकाको चक्लाबन्दी खेिी 
प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्ायन्वर्न कार्यववति, 2077" रहेको छ । 

 (2) र्ो कार्यववति नगरकार्यपातलकाले स्वीकृि गरेको तमतिदेत्तख लागू       

हनुेछ । 

2. पररभािााः वविर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यववतिमााः 
(क) "कार्यक्रम" भन्नाले चक्लावन्दी खेिी प्रोत्साहन कार्यक्रम वा चक्लावन्दी 

प्रवियनमा आिाररि र्स्िै प्रकृतिका कार्यक्रम सभझन ुपदयछ । 

(ख) "चक्लाबन्दी" भन्नाले कृविर्ोग्र् जग्गामा उत्पादन र उत्पादकत्व 
बढाउन स-साना वकत्तामा छररएर रहेका जग्गाहरुलाई एवककृि गरर 
कृविमा आिाररि व्र्वसावर्क पररर्ोजना सञ् चालन गने प्रकृर्ा सभझन ु
पदयछ । 

(ग) "आवेदक" भन् नाले चक्लावन्दी कार्यक्रम सञ् चालनका लातग आवेदन 
ददएका जग्गािनीहरुको समूह, कृिक समूह, कृवि सहकारी र कृवि 
उद्यमी सभझन ुपदयछ । 

(घ) "लाभग्राही" भन् नाले चक्लाबन्दी गनयको लातग छनौट भएका 
आवेदकलाई जनाउाँदछ । 

(ङ)  "नगरपातलका" भन् नाले तिलोत्तमा नगरपातलकालाई सभझन ुपदयछ । 

(च) "सतमति" भन् नाले दर्ा 9 बमोत्तजम गदिि मूल्र्ाङ्कन सतमति भन् न े
सभझन ुपदयछ । 

(छ) "समूह" भन् नाले र्स कार्यववति अन्िगयि रही चक्लावन्दी खेिी 
कार्यक्रम सञ् चालन गनय ववतिवि रुपमा दिाय/गिन भएको समूह 
सभझन ुपदयछ । 

(ज) "तनदेशक सतमति" भन् नाले दर्ा 11 को उपदर्ा 1 बमोत्तजमको 
सतमति सभझन ुपदयछ । 
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पररच्छेद 2 

कार्यक्रमको उद्दशे्र् र सहर्ोग सभबन्िी व्र्वस्था 
 

3. कार्यक्रम सञ् चालनको उद्दशे्र्ाः र्स कार्यववति बमोत्तजम र्स कार्यक्रमको 
उद्देश्र् देहार् बमोत्तजम हनुेछ । 

(क) खेतिर्ोग्र् जतमनको अन्र् प्रर्ोजनको लातग अतिक्रमण हनु नददई 
भतूमको जगेनाय गने र जग्गा बााँझो राख्न,े खण्डीकरण गने प्रवृत्तीलाई 
तनरुत्साहन गने । 

(ख) तनवायहमखुी खेिी प्रणालीलाई व्र्वसावर्क खेिीिर्य  रुपान्िरण गरी 
रोजगारीको अवसर सृजना गने  

(ग) कृवि उत्पादन िथा व्र्वसावर्करण िर्य  सञ् चालन हनुे अन्र् 
कार्यक्रमहरुलाई समेि चक्लाबन्दी कार्यक्रमसाँग आवि गदै लैजाने । 

(घ)  कृवि उत्पादनमा वृवि गने । 

4. सहर्ोगका िते्राः  

 (१) चक्लाबन्दी खेिी प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्िरगि देहार्का कार्यका लातग 
नगरपातलकाबाट सहर्ोग प्रदान गनय सवकनेछाः 
(क) र्न्त्र उपकरणको प्रर्ोग गरी जग्गालाई समथल बनाउने सभबन्िी 

कार्य, ब्लकमा तसंचाई, तनकास, कुलो तनमायण िथा तसाँचाई समाग्री 
खररद िथा मेत्तशनरी खररद,  बाटो आदीको व्र्वस्था तमलाउन े
कार्य । 

(ख) जग्गा भाडामा तलनपुने भए सो वापिको रकम । 

(ग) चक्लाबन्दी पश्चाि कृवि उत्पादन कार्यका लातग आवश्र्क र्न्त्र 
उपकरण, प्रांगाररक मल, वीउ खररद आदीका लातग अनदुान । 

(घ) आवश्र्क पने कृवि प्राववतिक सहर्ोग। 

(२) मातथ उल्लेत्तखि कार्यहरुमा सहर्ोग प्रदान गदाय कार्य सभपादन र 
व्र्वसार्ीक र्ोजनाको आिारमा उपलब्ि गराईनेछ । 

(३) जग्गाहरुको चक्लाबन्दी गने क्रममा जग्गाहरुको गह्रा सिुार गनुय पने 
भएमा सो कार्यका लातग पतन चक्लाबन्दी कार्यक्रममा राख्न सवकनेछ । 

(४) कुन ब्लकमा कस्िो खेिी/व्र्वसार् संचालन गने वविर्मा 
नगरपातलकाले आवश्र्क प्राववतिक सझुाव/तनदेशन गनय सक्नेछ । 
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पररच्छेद 3 

कार्यक्रम सञ्चालन ववति 

 

5. कार्यक्रम सञ्चालन गने आिार िथा मापदण्डाः चक्लाबन्दी कार्यक्रम 
सञ्चालनका लातग देहार्का आिार परुा भएको हनुपुनेछाः 
(क) कभिीमा दईु वा दईु भन्दा बढी व्र्त्ति, समूह/सहकारी, र्मय वा 

कभपनी हनुपुने । 

(ख) दईु वा दईु भन्दा बढी वकत्ता भएको व्र्त्ति/कभपनीको जतमन      

हनुपुने । 

(ग)  न्रू्निम 10 ववगाहा हनुकुो साथै कृवि उत्पादन र्ोग्र् जतमन हनुपुने । 

 (नोटाः एउटै स्थान वा िेत्रमा जोतडएर रहेका ववतभन्न वकत्ताका 
जग्गाहरुको कुल िेत्रर्ल जोड्दा मातथ उल्लेत्तखि िेत्रर्ल नपगु्ने 
अवस्था भएमा एक आपसमा नजोतडएिा पतन नत्तजकै रहेका दइुवटा 
स्थान वा िेत्रमा भएका ववतभन्न वकत्ताका जग्गाहरुको कुल िेत्रर्ल 
जोडेर भएपतन मापदण्ड परुा गनय सवकनेछ । िर उि दइु वटा स्थान 
वा िेत्रमा भएका जग्गाहरुमा एकै वकतसमको पररर्ोजना संचालन 
गनुयपनेछ ।) 

(घ) खेतिर्ोग्र् भतूममा प्लातनङ्ग, आवास िथा उद्योगका लातग प्लातनङ्ग गनय 
नददने गरी चक्लाबन्दी गररएको जग्गाको एक वियमा कभिीमा दईु 
बाली खेिी गनुयको साथै सो कार्य गनय कभिीमा ५ वियको प्रतिवििा 
गररएको हनुपुने । 

(ङ)  र्लरू्ल, नगदे वाली िथा घााँसखेिी साथै पशपुालनको हकमा बहबुवियर् 
हनुे । 

(च)  हावा पानी सहुाउाँदो लामो समर्सभम उत्पादन भैरहने तसउडीर्ल जस्िा 
र्लरू्ल, बहमूुल्र् जतडबटुी िथा बनस्पिी आददको हकमा १० 
वियभन्दा बढी अवतिको प्रतिवििा गररएको हनुे पने  

6. आवेदन आवह्वानाः  

(1) कृवि िथा पशपुन्छी उत्पादन कार्यलाई सहज र व्र्वत्तस्थि िलु्र्ाउने 
प्रर्ोजनका लातग जग्गाको चक्लाबन्दी गने कार्यलाई प्रोत्साहन गनय 
नगरपातलकाले सावयजतनक खररद ऐन र तनर्मावलीको प्राविान 
अनसुारको भर्ाद ददई रेतडर्ो, एर्.एम., पतत्रकामा अनसूुची-१ 
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बमोत्तजमको  सूचना प्रवाह गररने छ । साथै वडा कार्ायलर्हरुमा समेि 
सूचना टााँस्ने व्र्वस्था तमलाई सावयजतनक रुपमा प्रस्िाव आवह्वान 
गनुयपनेछ । 

(2) उपदर्ा (1) बमोत्तजमको सूचना नगरपातलकाको वेभसाइटमा पतन 
प्रकात्तशि गररनेछ । 

7. आवेदन संकलनाः र्स कार्यववति बमोत्तजम कार्यक्रम संचालन गनय चाहन े
आवेदकले देहार्का कागजाि िथा वववरण संलग्न गरी दर्ा 6 बमोत्तजम 
प्रकात्तशि सूचनामा िोवकएको अवतिमा अनसूुची-२ बमोत्तजमको ढााँचामा 
नगरपातलका कार्ायलर्मा दरखास्ि दददा अनसूुची-३ बमोत्तजमका कागजािहरु 
संलग्न गनुय पनेछ ।  

(क) माग आवेदनकिायले आफ्नो तनवेदनको साथमा आरु्ले चक्लाबन्दी गनय 
चाहेको जग्गाको िेत्रर्ल सवहिको जग्गािनी  प्रमाण पजुाय (लालपजुाय) 
को प्रतितलपी, गि आ.व. को तिरो बझुाएको रतसदको प्रतितलपी, 
ब्लवुप्रन्ट नक्सा र टे्रस नक्सा एंव सवै जग्गािनीको सहमिी भएको 
अनसूुची-4 बमोत्तजमको सहमिीपत्र सवहि आवेदन ददनपुनेछ । 

(ख) जग्गािनी लालपजुाय नभएको अवस्थामा सभवत्तन्िि व्र्त्तिले भोगचलन 
गदै आएको वडा कार्ायलर्बाट प्रमाणीि भएको आतिकाररक प्रमाण पेश 
गनुयपनेछ ।  

(ग) कुनै सामदुार्ीक ववद्यालर्, सामदुार्ीक वन िथा कबतुलर्िी वन जस्िा 
िेत्रहरुको नाममा रहेको जग्गा सभबत्तन्िि सतमति, समूह/सहकारी िथा 
दईु वा दईु भन्दा बढी व्र्त्ति र्मय आददले संचालन गनुयपने भएमा 
काननुी प्रकृर्ा परुा गरर आपसी सहमिीमा संचालन गनय सक्नेछन ्। 

(घ) समूह वा संस्थाको हकमा संस्थाको कार्यसतमतिको वैिकले चक्लाबन्दी 
कार्यक्रम सञ्चालन गनय चाहेको तनणयर्को प्रमात्तणि प्रतितलपी संलग्न 
गनुयपनेछ । 

(ङ) चक्लाबन्दी पश्चाि उि जतमन कुन प्रर्ोजनका लातग प्रर्ोग गररने हो 
सो को सतुनत्तश्चििा सवहि िोवकएको अवतिको प्रतिवििा पत्र समेि 
आवेदनमा संलग्न गनुयपनेछ । 

(च) प्रस्िाव आवेदकले आरु्ले संचालन गने कृवि व्र्वसार्को संत्तिप्त प्रस्िाव 
समेि संलग्न गनुयपनेछ । 



 v08 $_ ltnf]Qdf, c;f]h dlxgf % ut] @)&& ;fn -;+Vof ( 

6 

(छ) सभबत्तन्िि वडा कार्ायलर्बाट तसर्ाररस अनसूुची-5 बमोत्तजम      

हनुपुनेछ । 

8. छनौट प्रकृर्ााः चक्लाबन्दी गने जग्गािनीहरुको समूह/कृवि समूह/कृवि 
सहकारी समूह र कृवि उद्यमीलाई तनभनानसुारको सूचकहरुको आिारमा 
छनौट गररनेछाः 
(क) चक्लाबन्दी गररने स्थान/िेत्रको भौगोतलक अवत्तस्थति (चक्लाबन्दी गरर 

प्रत्रे्क प्लटमा कृवि र्न्त्र पगु्ने अवस्थाको कृवि र्ोग्र् जतमन) 

(ख) पूवायिार ववकास, तबजलुी, सडकको अवस्था, 
(ग) जग्गाको िेत्रर्ल (एक आपसमा जोतडएका वकत्ताका साथै बढी भन्दा 

बढी िेत्रर्ल भएको जग्गा)  

(घ) तसचाईको उपलब्ििा, 
(ङ) प्राप्त हनु आएका दरखास्िहरु सभवत्तन्िि शाखाले 15(पन्र) ददन तभत्र 

प्रारत्तभभक मूल्र्ांकन सतमति समि पेश गनुय पनेछ । 

9. प्रस्िाव मूल्र्ांकनाः  

 (1) चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालनका लातग प्राप्त हनु आएका आवेदनहरुको 
मूल्र्ांकन गरी तसर्ाररस गनय देहार् बमोत्तजमको एक मूल्र्ांकन सतमति 
रहनेछ । 

  (क) प्रमखु प्रशासवकर् अतिकृि   संर्ोजक 

  (ख) अतमन, ति.न.पा.     सदस्र् 

      (ग) कृवि अतिकृि, ति.न.पा.   सदस्र् - सत्तचव 

 (2) प्रस्िाव मूल्र्ांकन सतमतिले आवश्र्किा अनसुार वैिकमा कृवि सभवन्िी 
ववज्ञ व्र्त्तिहरुलाई आमन्त्रण गनय सक्नेछ ।  

(3) उपदर्ा (1) बमोत्तजमको मूल्र्ांकन सतमतिले कार्यववतिमा उल्लेत्तखि 
मूल्र्ांकनका आिार एंव आवश्र्किा अनसुार स्थलगिरुपमा अवलोकन 
समेि गरर गराई सतमति समि पेश भएको 7 (साि) ददन तभत्र 
तनदेशक सतमतिमा तसर्ाररस गनुयपनेछ । 

(4) मूल्र्ांकन सतमतिको वैिकभत्ता िथा खाजा खचय स्वीकृि बजेट िथा 
कार्यक्रमको ववतनर्ोत्तजि रकमबाट खचय गररनेछ । 
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10. कार्यक्रमको स्वीकृतिाः  

 (1) मूल्र्ांकन सतमतिबाट तसर्ाररस भएको प्रस्िाव उपर तनदेशक सतमतिले 
अध्र्र्न गरी 7 (साि) ददन तभत्र स्वीकृति प्रदान गनुयपनेछ । 

 (2) उपदर्ा (1) मा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भएिापतन तनदेशक सतमति 
समि स्वीकृतिका लातग पेश भएका कार्यक्रम र्स कार्यववति बमोत्तजम 
भएको नदेत्तखएमा सो सतमतिले उि प्रस्िाव मूल्र्ांकन सतमति समि 
वर्िाय पिाउने वा उपसतमति बनाई पनुरावलोकन गनय लगाउनेछ । 

11.  तनदेशक सतमतिको गिनाः  

 (1) र्स कार्यववति बमोत्तजमका प्रस्िावहरु स्वीकृि गने िथा सो सभबन्िमा 
आवश्र्क तनदेशन एंव समन्वर्का लातग नगरपातलकामा देहार् 
बमोत्तजमको एक तनदेशक सतमति गिन हनुेछ । 

(क) नगर प्रमखु      संर्ोजक 

(ख) नगर उप प्रमखु     सदस्र् 

(ग) आतथयक ववकास सतमतिको संर्ोजक  सदस्र् 

(घ) प्रमखु प्रशासकीर् अतिकृि   सदस्र् 

(ङ) नगर स्िरीर् कृवि संजाल सतमतिको अध्र्ि   सदस्र् 

(च) कृवि शाखा प्रमखु     सदस्र् - सत्तचव 

 तनदेशक सतमतिमा आवश्र्किानसुार सभबत्तन्िि वविर् ववशेिज्ञलाई 
आमन्त्रण गनय सवकनेछ । 

(2) तनदेशक सतमतिले स्वीकृि गरेका व्र्त्ति, समूह िथा संस्थाको 
आर्ोजनाको वववरण सावयजतनक गराउनेछ । 

(3) र्स कार्यववतिमा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भएिापतन तनदेशन सतमतिले 
आवश्र्क देखेका वविर्मा र्स कार्यक्रम सञ्चालनका लातग छनौट 
भएको व्र्त्ति, समूह िथा संस्थालाई कुनै शिय, बन्देज िोकी प्रस्िाव 
स्वीकृि गनय सक्नेछ । 

(4) तनदेशक सतमतिको वैिक िथा खाजा खचय स्वीकृि बजेट िथा 
कार्यक्रमको ववतनर्ोत्तजि रकमबाट खचय गररनेछ । 
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पररच्छेद 4 

कार्यक्रम सञ्चालन 

 

12. जानकारी ददन ुपनेाः  

 (१) तनदेशक सतमतिबाट स्वीकृि भएका प्रस्िावको सभबन्िमा सभबत्तन्िि 
पिलाई ७ (साि) ददन तभत्र जानकारी ददन ु पनेछ साथै जानकारी 
पाएको तमतिले ७ ददन तभत्र सभपकय  रात्तख अनसूुची-६ बमोत्तजम सभझौिा 
गनुयपनेछ । 

 (२) िोवकएको समर्मा सभझौिा गनय नआएमा सो भन्दा पतछका पिसाँग 
संझौिा हनुेछ ।   

13. र्स कार्यववति बमोत्तजम नगरपातलका कार्ायलर्ले कार्यक्रम सञ्चालनका लातग 
सभझौिा गदाय देहार्का शियहरु समेि पालना गने गरी िोवकएको समार्वति 
तभत्र िोवकएको ढााँचामा सभझौिा गनुयपनेछाः 
क) चार वकल्ला तभत्रको चक्लाबन्दी स्थलको नापी नक्शा संकलन गरी 

आिार नक्शा िर्ार गनुयपनेछ । र्स कार्यमा नगरपातलकाबाट 
आवश्र्क प्राववतिक सहर्ोग गररनेछ । 

(ख) चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन भएको िेत्रको िोवकएको अवतिसभम 
अंशवण्डाको हकमा बाहेक वकत्ताकाट गनय पाइने छैन । वकत्ता काट 
गनुयपने अवस्था आएमा जतमनको उपर्ोगमा वािा नआउने प्रतिवििा 
गनुयपनेछ । 

(ग)  खेिीर्ोग्र् भतूमको जगेनाय गने र अन्र् प्रर्ोजनको लातग अतिक्रमण हनु 
नददने सतुनत्तश्चििा गनुयपनेछ। 

(घ) चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गररएकोजतमनमा कृवि उत्पादन िथा 
उत्पादकत्व वृविका साथै अन्र्बाली वा िरकारी खेिीको हकमा एक 
वियतभत्र कभिीमा दईु बाली लगाउने शिय मन्जरु गररएको हनुपुनेछ । 
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पररच्छेद ५ 

कार्यक्रम अनगुमन मूल्र्ांकन िथा प्रतिवेदन 

 

14. अनगुमन िथा मूल्र्ांकन गनेाः चक्लाबन्दी प्रवियन कार्यक्रम सञ्चालन गररएको 
िेत्रहरुमा संचातलि कार्यक्रमहरुको अनगुमन िथा मूल्र्ांकन नगरपातलका 
िथा माि 

15. हिका वडा कार्ायलर्हरुबाट तनर्तमि रुपमा गनुयपनेछ । 

16. प्रतिवेदन िर्ार गनेाः सभझौिा बमोत्तजमसञ्चातलि कार्यक्रमहरुको चौमातसक र 
वावियक रुपमा अनगुमन मूल्र्ांकन गरर सोको प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरर 
नगरपातलकाको सभबत्तन्िि शाखाले कार्यपातलका समि पेश गनुयपनेछ । 

17. होतडयङ बोडय राख्नाेः कार्यक्रम संचालन सभबन्िी वववरण ववस्ििृ रुपमा झत्तल्कन े
गरी लाभग्राहीले अनसुचुी ७ मा उल्लेख भएबमोत्तजमको होतडयङबोडय   

राख्नपुनेछ । 

 

 

पररच्छेद ६ 

ववववि 

 

18. आतथयक सहर्ोग रोक्का गनय सक्नेाः सभझौिा अनरुुप काम नगने लाभग्राहीलाई 
नगरपातलका कार्ायलर्ले अनदुान रकम रोक्न सक्नेछ । 

19. बािा अड्काउ रु्काउाः र्स कार्यववतिमा उल्लेख भएका बाहेक अन्र् 
वविर्हरु प्रचतलि काननु बमोत्तजम हनुेछ साथै र्स कार्यववतिको 
कार्ायन्वर्नमा केवह बािा व्र्विान आईपरेमा वा वववाद उत्पन्न भएमा कुनै 
वविर्लाई थप स्पष्ट वा प्रभावकारी बनाउनपुने भएमा अत्तन्िम तनणयर् गने 
अतिकार नगरपातलकालाई हनुेछ । 

20. बचाउ: र्स अत्तघ नगरपातलकाबाट भएका र्स कार्यववतिसाँग तमल्दा 
कार्यक्रमहरु र्सै कार्यववति बमोत्तजम भएको मातननेछ ।  
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अनसूुची - १ 

(दर्ा ६ को उपदर्ा (१) साँग सभबत्तन्िि) 

तिलोत्तमा नगरपातलका 
नगरकार्यपातलकाको कार्ायलर्, मत्तणग्राम, रुपन्देही । 

 

प्रस्िाव आव्हानको सूचना 
 

र्स नगरपातलकाको चाल ु आतथयक वियको स्वीकृि वावियक कार्यक्रम अनसुार 
जग्गाको ववतभन्न वकत्ताहरुको एवककरणबाट जग्गाको चक्लाबन्दी गरर कृवि 
उत्पादनकार्य व्र्वसावर्क रुपमा संचालन गनयका लातग इच्छुक व्र्त्तिहरुको 
समूह,सहकारी संस्था, कृवि उद्यमी, कृवि व्र्वसार्ी, कृिक समूहहरुबाट र्ो सूचना 
प्रकात्तशि भएको तमतिले ३० ददनतभत्र कार्ायलर् समर्मा प्रस्िाव दिाय गनुयहनु 
अनरुोि गररन्छ ।साथै ररि नपगेुका वा भर्ाद नाघी प्राप्त हनु आएका प्रस्िावहरु 
छनौटका लातग समावेश हनु नसक्ने व्र्होरा समेि जानकारी गराइन्छ ।प्रस्िावपत्र 
र संत्तिप्त व्र्वसावर्क कार्यर्ोजनाको ढााँचा िथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न कार्यववति 
नगरपातलकाको वेबसाइट tilottamamun.gov.np  बाट डाउनलोड गनय सवकनेछ ।  
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अनसूुची २ 

(दर्ा ७ साँग सभबत्तन्िि) 

 
दरखास्िको ढााँचा 

 

तमतिाः ................................. 

श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीर् अतिकृि ज्रू् 

तिलोत्तमा नगरपातलका, रुपन्देही । 

 

 

वविर्ाः चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालनका लातग प्रस्िाव पेश गररएको सभबन्िमा । 

 

तिलोत्तमा नगरपातलकाको तमति ................................. मा प्रकात्तशि सूचनाअनसुार 
र्स समूह/संघ/संस्था/र्मयले नगरपातलकाको सहर्ोगमा चक्लाबन्दी कार्यक्रम 
सञ्चालनका लातग सूचनामा िोवकएका कागजािहरु संलग्न रात्तख अनसूुची ३ 
बमोत्तजमको वववरण खलुाई र्ो दरखास्ि पेश गररएकोछ । 

चक्लाबन्दी खेिी प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्ायन्वर्न कार्यववति २०७७ र अन्र् 
प्रचतलि काननु बमोत्तजमका शिय/बन्देजहरु पालना गनय र्ो समूह/संस्था/र्मय 
मन्जरु छौं । 

 

 

 

 

             भवदीर् 

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

        अध्र्ि/तनवेदक 

        नाम,थराः............................ 
        संस्था/समूह/र्मयको नाम, िेगाना 

      संस्था/समूह/र्मयको छाप 

      सभपकय  नं: 
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अनसूुची - ३ 

(दर्ा ७ साँग सभबत्तन्िि) 

 

तनवेदनसाथ पेश गनुयपने कागजाि 

1) अनसूुची २ बमोत्तजमको तनवेदन । 

2) माग तनवेदनको साथमा र्मय वा संस्थाका हकमा प्रचतलि काननुबमोत्तजम दिाय 
नववकरण भएको प्रमाणपत्र, स्थार्ी लेखा नभबर, कर चिुा प्रमाणपत्रको 
प्रतितलपी एक/एक प्रति । 

3) संस्थाको हकमा कार्यसतमतिको वैिकले चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालनका 
लातग माग गरेको तनणयर्को प्रमात्तणि प्रतितलपी । 

4) चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन गनय ववतभन्न व्र्त्तिहरुको समूहको हकमा 
कभिीमा ५ वियको कार्यक्रम संचालनको प्रतिवििापत्र, संर्िु रुपमा कार्य 
गने तलत्तखि तनणयर् र आवेदकहरुको नेपाली नागररकिाको प्रमात्तणि   
प्रतितलपी । 

5) कार्यक्रम संचालनका लातग दर्ा 5 बमोत्तजमको जग्गाको िेत्रर्ल सवहिको 
जग्गािनी प्रमाणपत्रको प्रतितलपी । 

6) जग्गािनी प्रमाणपत्र नभएको अवस्थामा सभबत्तन्िि व्र्त्तिले भोगचलन गदै 
आएको सभबत्तन्िि वडा कार्ायलर्बाट प्रमात्तणि आतिकाररक प्रमाणपत्रको 
प्रतितलपी । 

7) भौतिक तनमायण कार्यको लागि अनमुान िथा तडजाइन । 

8) नगरपातलकाले िोकेको ढााँचामा िर्ार गररएको अनसुचुी अनसुारको प्राववतिक 
र आतथयक प्रस्िाव िथा संत्तिप्त व्र्वसावर्क कार्यर्ोजना । 

9) चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन गने जग्गाको वकत्ता खलेुको नक्शा र जग्गाको 
र्ोटो । 
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अनसूुची - ४ 

दर्ा ७ को खण्ड (क) साँग सभबत्तन्िि 

सहमति पत्रको नमूना 
 

तलत्तखिम हामी व्र्त्ति/र्मय/समूह/संस्था ....................................... को आगे 
तिलोत्तमा नगरपातलकाको तमति ......................मा प्रकात्तशि सूचना अनसुार हामी 
व्र्त्ति/र्मय/समूह/संस्था.................................ले नगरपातलकाको सहर्ोगमा 
चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालनका लातग जारी भएको चक्लाबन्दी खेिी प्रोत्साहन 
कार्यक्रम कार्यववति 2077 को अतिनमा रही प्रचतलि कानून तनर्म बमोत्तजम 
चक्लाबन्दी कार्यक्रमको लातग एकआपसमा िपत्तशल बमोत्तजमका शिय सहमिीमा 
कार्य गनय मन्जरु छौं भतन र्ो सहमिी पत्र लेखी लेखाई हामीहरुको मनोमानी 
रात्तजखतुसका साथ हस्िे सहीछाप दस्िखि गरेको दिक सााँचो हो, झटु्टा िहरे कानून 
बमोत्तजम सहुाँला बझुााँउला भनी िपत्तशलको सात्ति रोहबरमा र्ो सहमिी पत्र िर्ार 
गरर तलर्ौं ददर्ौं । 

िपत्तशलाः 

शिय/सहमिीहरु 

 1. 
 2. 
 3. 
सात्तिहरुाः 
 1. 
 2. 
 रोहवरमा 
 1. 
 2. 
 इति संवि 20........साल ....मवहना ...गिे रोज...... शभुम ्। 
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अनसूुची - 5 

(दर्ा ७ को खण्ड (छ) साँग सभबत्तन्िि) 

 

श्री तिलोत्तमा नगरपातलकाको कार्ायलर् 

मत्तणग्राम, रुपन्देही । 

 

वविर्ाः तसर्ाररस गररएको सभबन्िमा । 

 नगरपातलका कार्ायलर्को तमति ...........................को प्रकात्तशि सूचना अनसुार 
.................................समूह/संघ/संस्था ले तिलोत्तमा नगरपातलकाको वडा नं. 
................को ववघा............कठ्ठा..........िरु िेत्रर्लमा चक्लबन्दी कार्यक्रम 
संचालनका लातग तसर्ाररस गररएको व्र्होरा अनरुोि छ । 

 

 

 

         दस्िखि 

         नामाः 
         पदाः  

         तमतिाः 
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अनसूुची - ६ 

दर्ा १२ को उपदर्ा (१) साँग सभबत्तन्िि 

चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालनको सभझौिा पत्रको नमूना 
तिलोत्तमा नगरपातलका, रुपन्देहीको आतथयक विय ................. को स्वीकृि कार्यक्रम अनसुार 
चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन गनय तिलोत्तमा नगरपातलका (र्स पतछ प्रथम पि भतनने) र श्री 
............................................. (र्स पतछ दोश्रो पि भतनने) ववच िपत्तशल बमोत्तजमका शियहरु 
पालना गने गरी दिपत्तिर् सभझौिा गररददर्ौं/तलर्ौं । 

िपत्तशलाः 
1. र्ो सभझौिा भएको तमतिबाट लागू हनुछे ।  

2. दोश्रो पिले चार वकल्ला तभत्रको चक्लाबन्दी स्थलको नापी नक्शा संकलन गरी आिार नक्शा 
िर्ार गनुयपनेछ । र्स कार्यमा प्रथम पिबाट आवश्र्क प्राववतिक सहर्ोग उपलब्ि गराईनछे । 

3. दोश्रो पिले आिार नक्शामा र्ोजनाको रुपरेखा िर्ार गरर ब्लकको तडजाइन गने, प्रत्र्ेक 
ब्लकमा पानी, बाटो, तबजलुीको व्र्वस्था तमलाउने, र्न्त्र उपकरणको प्रर्ोग गरी जग्गालाई 
समथल बनाउने सभबन्िी कार्य      गनुयपनेछ । 

4. दोश्रो पिले चक्लाबन्दी गनुय पूवय र चक्लाबन्दी गररसेकपतछ ब्लक िेत्रको र्ोटो समावेश 
गनुयपनेछ । 

5. दोश्रो पिले चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन भएको िेत्रको िोवकएको अवति सभम जग्गा वेचववखन 
प्रर्ोजनको लातग वकत्ताकाट गनय पाईने छैन । 

6. दोश्रो पिले खेिीर्ोग्र् भतूमको जगेनाय गने र अन्र् प्रर्ोजनको लातग अतिक्रमण हनु नददन े
सतुनत्तश्चि गनुयपनेछ । 

7. चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन गररएको जतमनमा दोश्रो पिले एक वियमा कभिीमा दइु बाली खेिी 
गरेको हनुपुनेछ । 

8. दोश्रो पिले सभझौिा भएको तमतिले 15 ददन तभत्र चक्लाबन्दी सभबन्िी कार्य शरुु गररसक्न ु 

पनेछ । र्स अवतिमा कार्य प्रारभभ नभएमा सभझौिा रद्द गररनेछ ।  

9. प्रथम पिले कुन ैपतन बखि संचातलि कार्यको अनगुमन/तनररिण गरी सभझौिा मिुाववक कार्य 
भए/नभएको हेनय र आवश्र्क सल्लाह सझुाव ददन सक्नेछ । उि सझुाव दोश्रो पिले पालना 
गनुयपनेछ । प्रथम पिले ददएका सझुाव दोश्रो पिले पालना नगरेमा प्रथम पिले एक पटकका 
लातग सचेि गराउन ेर त्र्स पतछ पतन सिुार नदेत्तखएमा एक पत्तिर् रुपमा संझौिा भङ्ग गनेछ । 

10. दोश्रो पिले कार्यक्रम संचालन स्थलमा अतनवार्य रुपले कार्यक्रमको नाम, िेगाना िथा अन्र् 
वववरण उल्लेख गरी सबैले देख्न ेगरी अनसूुची - ४ बमोत्तजमको बोडय (सूचना पाटी) राख्न ुपनेछ ।  

11. दोश्रो पिले तनर्तमि रुपमा कार्यक्रमको प्रगिी वववरण प्रथम पिलाई उपलब्ि गराउनपुनेछ  

12. र्स सभझौिामा उल्लेख भएका कुराहरु र्सै सभझौिा बमोत्तजम र उल्लेख नभएका कुराहरु 
प्रचतलि काननु बमोत्तजम हनुछे । 

प्रथम पिको िर्य बाट      दोश्रो पिको िर्य बाट  

नाम,थराः       नाम,थराः 
पदाः         पदाः 
संस्थाको नाम र छापाः     संस्थाको नाम र छापाः 
तमतिाः         तमतिाः 
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अनसूुची - ७ 

(दर्ा १६ साँग सभबत्तन्िि) 

आर्ोजनाको वववरण 

 

1. समूह/संघ/संस्थाको नामाः 
िेगानााः 
त्तजल्लााः 
नगरपातलकााः 
वडा नं. 
गाउाँ/टोलाः 

2. दिाय नं. र तमतिाः 
3. कार्यक्रमको नामाः 
4. कार्यक्रम स्थलाः 

त्तजल्लााः 
नगरपातलकााः 
वडा नं.  

गाउाँ/टोलाः 
5.कार्यक्रम प्रारभभ हनुे तमतिाः 
6. कार्यक्रम सभपन्न हनुे तमतिाः 
7. कार्यक्रम स्थलको कुल िेत्रर्ल 

7.1 वकत्ता संखर्ााः 
7.2 जग्गािनीको संखर्ााः 

8. प्रस्िाववि कार्यक्रमको लागिाः रु........................ 
९. प्राप्त सहर्ोग : 

९.१. नगरपातलकाबाट 

९.२. प्रदेश सरकारबाट 

9.3. अन्र्  
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