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शिवसताऺी नगयऩालरका कृषि षवकास कामयक्रभ सॊचारन कामयषवलध,2079 

 

प्रस्तावना् शिवसताऺी नगयऩालरका फाट सॊचारन हनुे कृषि षवकास सम्फशधध कामयक्रभराई सयर, 
लछटो, छरयतो, ऩायदिी, प्रबावकायी एवभ सेवाभखुी फनाउन तथा कृषि व्मवसाम प्रफर्द्यन कामयक्रभ 
लनशित षवलध य प्रषक्रमा अधतय एकरुऩता कामभ याखी सञ्चारन गनय वाञ्छनीम बएकोरे,   नेऩारको 
सॊववधान, २०७२ को अनसुचुी-८ य  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , २०७४ को दपा १ १(२ि) रे ददएको 
अलधकाय प्रमोग गरय मो कामयषवलध स्वीकृत गयी रागू गरयएको छ । 

 

  



ऩरयच्छेद 1 

प्रायशम्बक 

1.सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब ्

(क) मो कामयषवलधको नाभ “शिवसताऺी नगयऩालरका कृषि षवकास कामयक्रभ सॊचारन कामयषवलध 
 2079 ” यहेको छ । 

(ख) मो कामयषवलध शिवसताऺी नगयऩालरका नगय कामयऩालरका फाट स्वीकृत बएको लभलत फाट 
 प्रायम्ब हनुेछ ।  

2 ऩरयबािा  ्षविम वा प्रसगॊरे अको अथय नरागेभ मस कामयषवलधभा  

(क) “नगयऩालरका” बन्नारे शिवसताऺी नगयऩालरकाराई जनाउछ । 

(ख) “कामयषवधी” बन्नारे शिवसताऺी नगयऩालरका कृषि षवकास कामयक्रभ सॊचारन 
 सम्फशधध, 2079 राई सम्झनऩुछय  

(ग) “कामायरम प्रभखु” बन्नारे नगयऩालरकाको प्रभखु प्रिासषकम अलधकृत राई सम्झनऩुछय । 

(घ) “अनदुान” बन्नारे शिवसताऺी नगयऩालरका फाट षवलनमोशजत फजेट अनसुायको स्वीकृत 
 कामयक्रभ फभोशजभ कृषि उत्ऩादन, प्रिोधन, भूल्म अलबवषृर्द्, वजारयकयण वा कृषिको 
 आधलुनषककयण य व्मवसाषमकयणका रालग अनदुानग्राहीराई प्रदान गरयने उत्ऩादन साभाग्री  

 (शजधसी) वा नगत सहलुरमतराई सम्झनऩुछय ।  

(ङ) “अनदुानग्राही” बन्नारे मस कामयषवलध फभोशजभ छनौट बएका कृिक, कृषि उद्यभी, कृिक 
 सभहु, कृषि सहकायी, कृषि षवकास सॊग सम्फशधधत सलभलत य कृषि व्मवसामी सम्झन ुऩछय ।  

(च) “ऩरयवाय” बन्नारे अनदुानग्राहीको एकाघय ऩरयवाय सम्झनऩुछय । 

 

ऩरयच्छेद् 2 कामयक्रभ सञ्चारन सम्फधधी व्मवस्था 
4. कामयक्रभ कामायधवमन प्रषक्रमा ्

(क) नगयऩालरकाको स्वीकृत कामयक्रभ कामायधवमनका रालग अनसूुशच 1 फभोशजभको ७ देखी 
 15 ददन सम्भको सावयजलनक सचुना टाॉस गरय प्रस्ताव आव्हान गने छ ।  

(ख) सचुनाभा उल्रेख बएफभोशजभ कामयक्रभ सॊचारनका रालग उऩमकु्त य ईच्छुक 
 प्रस्तावकहरुरे अनसूुची 2 फभोशजभको आवेदन, अनसूुची 3 फभोशजभको व्मवसाषमक मोजना, 



 अनसूुची 4 फभोशजभको स्वघोिणा य अधम साधदलबयक कागजातहरु सॊरग्न याशख लनधायरयत 
 सभम लबत्र नगयऩालरकाभा आवेदन दताय गनुयऩने छ ।  

(ग)  दपा ४ को उऩदपा (क) फभोशजभ सचुनाका आधायभा लनधायरयत सभमलबत्र ऩमायप्त 
 लनवेदनहरु  दतायहनु नआएभा नगयऩालरकारे 7 ददनसम्भ म्माद थऩ गने सक्नेछ ।  

(घ) रयत नऩगुी वा म्माद नाघी प्राप्त हनु आएका प्रस्तावहरु उऩय कुनै कायवाही हनुे छैन । 

(ङ) प्राप्त प्रस्तावहरुको प्रायशम्बक छनौट, षपल्ड बेयीषपकेसन य लसपारयसका रालग लनम्न 
 फभोशजभको प्रस्ताव लसपायीस सलभलत यहने छ ।  

(१) नगय उऩप्रभखु् सॊमोजक 

(२) प्रभखु प्रिासषकम अलधकृत सदस्म 

(३) आलथयक षवकास सलभलतको सॊमोजक् सदस्म 

(४) प्रभखु प्रिासषकम अलधकृतरे तोकेको अलधकृत स्तयको कभयचायी् सदस्म 

(५)  कृषि षवकास िाखाको प्रभखु् सदस्म सशचव 

 

(च) लसपारयस सलभलतरे अनसुशुच ५ फभोशजभका सचुकहरुको आधायभा  प्रस्तावकहरुको  
 स्थरगत प्रभणीकयण तथा भलु्माङ्कन गनुयऩने छ, भलु्माङ्कक गदाय ५०% बधदा  कभ अङ्क प्रप्त 
 बएभा अनदुानको रालग अग्मोग्म हनुेछ ।  

(छ) लसपारयस सलभलतरे आवश्मक ठानेभा रयतऩवुयक ऩेि हनु आएका  प्रस्तावहरुको प्रायशम्बक 
 छनौट सषहतको सूशच ऩेि गनयको रालग सम्फशधधत िाखाको  कभयचायीराई शजम्भेवायी ददन 
 सक्नेछ ।  

(ज) कामयक्रभभा सहबालगताका रालग प्राप्त आवेदनहरुको अनसुशुच 7 फभोशजभको भलु्माङ्कनको 
 आधायहरुभा लसपारयस सलभलतरे लसपारयस गनेछ ।  



(झ) सलभलतरे प्राप्त आवेदनहरुको भूल्माङ्कन गयी प्राथलभकताक्रभ तोकी लनणयमका रालग कामायरम 
 प्रभखु सभऺ ऩेि गनेछ ।  

(ञ) कामायरम प्रभखुको स्वीकृती ऩिात छनौट बएका य फैकशल्ऩक सशुचभा ऩयेका आवेदकहरुको 
 नाभावरी य सम्झौता गनय आउने म्माद सभेत तोकी नगयऩालरकाको सूचना ऩाटी य वेव 
 साइटभा प्रकािन गरयनेछ ।  

५ अनदुान सम्फधधी ब्मवस्था ्

(क) अनदुान उऩरब्ध गयाउदाॉ एक अनदुानग्राहीराई एक आलथयक वियभा एउटा काभको रालग 
 भात्र अनदुान उऩरब्ध गयाईने छ ।  

(ख) एक ऩटक सॊघीम सयकाय, प्रदेि सयकाय, नगयऩालरका वा आमोजना फाट अनदुान लरएको 
 अनदुानग्राही वा उसको एकाघयको ऩरयवायराई तीन विय सम्भ सोही प्रकृलतको अनदुान 
 उऩरब्ध गयाईने छैन ।  

(ग) नगयऩालरका फाट उऩरब्ध गयाईने अनदुान यकभ दपा १३ फभोशजभ हनुेछ।  

(घ) एकै सभहु, सॊस्था तथा कृिकराइ रु १० राख बधदा फढीको रागत अनभुान बएको 
 ऩरयमोजनाको हकभा नगय कामयऩालरकाको लनणयम अनसुाय अनदुान प्रदान गरयनेछ ।  

६ अनदुान यकभको लनधाययण् कामायरमरे प्रस्ताव भलु्माङ्कन तथा लसपारयस सलभलतको लसपायीसभा 
अनदुानग्राहीराई   उऩरब्ध गयाउने अनदुान यकभ स्वीकृत कामयक्रभ अनसुाय लनधाययण गनेछ । 

७ अनदुानग्राहीसॉग सम्झौता गनुयऩने  ्कामायरमरे अनदुानग्राहीको छनौट य अनदुान यकभको लनधाययण 
 बए ऩिचात अनदुान ग्राहीसॉग सम्झौता गनुयऩने छ ।  

८ सॊझौता फभोशजभ सञ्चारन हनुे्  मस कामयषवलधभा जनुसकैु कुया रेशखएको बएऩलन कुनै दात ृ
 लनकामको सहमोगभा सञ्चालरत कामयक्रभ वा आमोजनाका षक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गदाय 
 नगयऩालरका य दात ृलनकाम लनकाम फीच बएको सम्झौता वा आमोजना कामायधवमन दस्तावेज 
 फभोशजभ सञ्चारन हनुे छ ।  



9 दोहोयो सषुवधा लरन नऩानउने् अनदुानग्राहीरे एकै प्रकृलतको काभको रालग एक बधदा फढी  
 लनकामफाट अनदुान प्राप्त गनय सक्ने छैन । एकै प्रकृलतको काभको रालग एक बधदा फढी 
 लनकामफाट अनदुान प्राप्त गयेको देशखएभा 3 फिय सम्भ उही य उही प्रकृलतका अधम अनदुान 
 सभेत प्रदान गरयने छैन ।  

10 अनदुानग्राही शजम्भेवाय हनुे् कुनै कायणवस (काफू फाहीयको ऩरयशस्थलत वाहेक) सम्झौता अनरुुऩ 
 तोषकएको सभम लबत्र कामय सम्ऩन्न हनु नसकी अनदुान  यद्द बएभा वा अनदुानको यकभ 
 बकु्तानी नबएभा अनदुानग्राही स्वमभ शजम्भेवाय हनुेछ ।  

1१ बकु्तालन प्रषक्रमा् अनदुानग्राहीरे सम्झौता फभोशजभको कामय सम्ऩन्न गये ऩिात कामयसम्ऩन्न 
 प्रलतवेदन सषहत लफर लफजक, बऩायई एवभ पोटोग्राप सषहत आवश्मक कागजात सॊरग्न याखी 
 बकु्तालनको रालग अनयुोध गयेभा नगयऩालरकारे स्थरगत लनरयऺण एवभ भलु्माङ्कन गरय 
 भनुालसव  ठहयेभा सम्झौता अनसुायको यकभ एकभषु्ट बकु्तालन हनुेछ ।  

१२ अनगुभन  ्

(१)  मस कामयषवलध फभोशजभ देहामअनसुायको अनगुभ सलभलत यहनेछ । 

  क) नगय उऩप्रभखु् सॊमोजक  

  ख) प्रभखु प्रिासषकम अलधकृत् सदस्म  

  ग) सॊफशधधत िाखा प्रभखु् सदस्म सशचव  

  आवश्कता अनसुाय  अनगुभन सलभलतरे सम्फशधधत सयोकायवाराहरुफाट य सम्फशधधत  
  षविम षवऻ प्राषवलधकहरुराइ प्रमोग गरय अनगुभन भलु्माङ्कन गनय सषकनेछ ।  

(२) कामायरमरे अनदुानको उऩमोग, प्रगलतको अवस्था य कामयषवलध फभोशजभ सतयहरु ऩारना बए 
 नबएको सम्फधधभा लनमलभत अनगुभन तथा आवश्कता अनसुाय लनदेिन ददन सक्नेछ य मसयी 
 ददइएको लनदेिन ऩारना गनुय सम्फशधधत साझेदायको कतयब्म हनुेछ ।  

(३) कामयक्रभ स्थरभा सफैरे फझु्ने बािाभा होलडयङ्ग फोडय तमाय गरय अनदुान प्राप्त यकभ, काभको 
 षववयण खलु्ने गरय सावयजलनक जानकायीका रालग याख्न ुऩनेछ । 



ऩरयच्छेद ३ 

कामयक्रभहरुको भाऩदण्ड 

१३ कामयक्रभहरुको भाऩदण्ड देहाम फभोशजभ हनुेछ । 

क्र 
सॊ 

कामयक्रभको 
नाभ 

आवश्मक धमूनतभ प्राषवलधक भाऩदण्ड आलथयक भाऩदण्ड 

१ मवुा रशऺत कृषि 
षवकास कामयक्रभ 

मो कामयक्रभभा कृषि व्मवसामभा सॊरग्न हनु चाहने 
फैदेशिक योजगाय फाट पकेका तथा स्थालनम मवुा 
मवुतीराई (१८-५० फियका) ब्मवसाषमक तयकायी, 
च्माउ  य भह उत्ऩादन कामयभा रशऺत हनुेछ । 

 तयकायी उत्ऩादन कामयक्रभ्  कशम्तभा ५ कठ्ठा 
ऺेत्रपरभा व्मवसाषमक तयकायी खेलत  गनेऩने 
छ । 

 च्माउ उत्ऩादन कामयक्रभ् कधमे च्माउ उत्ऩादन 
तथा Milky White  च्माउको हकभा कशम्तभा 
दईुवटा १४ षपट चौडाइ य २२ षपट 
रम्फाईका टहयाभा च्मउ खेलत गनुयऩनेछ । 

 गोबे्र च्माउ् २००० के जी कम्ऩोष्ट भर तमाय 
तथा प्रमोग बएको हनुऩुने य दईुवटा १४ षपट 
चौडाइ य २२ षपट रम्फाईका टहयाभा च्मउ 
खेलत गनुयऩनेछ । 

 भह उत्ऩादन कामयक्रभ् धमनुतभ १० वटा  घाय 
भौयी ऩारन गनुय ऩनेछ वा १० घाय भौयी थऩ 
गनुयऩनेछ । 

 उत्ऩादन सम्फर्द् 
ऩूवायधाय, फीउ षवरुवा, 
भौयी घाय गोरा य अधम 
आवश्मक उत्ऩादन 
साभाग्रीहरु, मधत्र 
उऩकयण, लसॊचाई 
ऩूवायधाय लनभायण य 
व्मवस्थाऩनभा अलधकतभ 
७५% सम्भ अनदुान 
उऩरब्ध गयाउन 
सषकनेछ । 

२ कृषि 
मालत्रषककयणभा 
अनदुान  

अनदुान प्राप्त गनय सक्ने साझेदायहरु ्

 कृिक सभहु, कृषि सहकायी, कृषि पभय, जर 
उऩबोक्ता सॊस्था य कृषि सम्फधधी अधम सॊस्थाहरु 

उऩकयण सषहत अधम सफै 
एट्याचभेधट रगागत 
भेलसनयी मधत्र उऩकयणभा 
अलधकतभ  ५०% अनदुान 
उऩरब्ध गयाउन सषकनेछ 
।  

३ साना 
लसचाई/लसचाई 
आमोजना 

अनदुान प्राप्त गनय सक्ने साझेदायहरु ्

कृिक सभहु, कृषि सहकायी, कृषि पभय, जर 
उऩबोक्ता सॊस्था य कृषि सम्फधधी अधम सॊस्थाहरु 

जम्भा रु 30,000 फाट 
2 एच षऩ को भोटय 
कामायरमरे खरयद गरय 



 2 एच षऩ को षवद्यलुतम भोटय षवतयण फाॉकी यकभ भोटय जडान 
गने कामय सम्ऩन्न बए 
ऩिात सम्फधधीत 
राबग्राहीराई बकु्तालन 
गरयनेछ ।  

४ एक सभहु एक 
उत्ऩादन कामयक्रभ  

मो कामयक्रभ कृिक सभहु/कृषि सहकायी भापय त 
व्मवसाषमक रुऩभा तेरहन, दरहन, अन्न, परपुर 
तथा भसराजधम फारी उत्ऩादन गरय आलथयक 
सम्फषृर्द्भा सहमोग गनय रशऺत हनुेछ । 

 तोयी/पाऩय/गहुॉ/भकै ्धमनुतभ ५ षवगा 
ऺेत्रपरभा रगाउन ुऩनेछ 

 समुयभशुख/याज्भा/आरु् धमनुतभ ३ षवगा 
ऺेत्रपरभा रगाउन ुऩनेछ 

 रसनु/प्माज  ्धमनुतभ 1 षवगा ऺेत्रपरभा 
रगाउन ुऩनेछ 

 कागलत/ड्रागन फु्रट् धमनुतभ 1 षवगा 
ऺेत्रपरभा रगाउन ुऩनेछ 

 

छनौट बएका कृिक 
सभहु/ कृषि 
सहकायीहरुराई कृषि 
साभाग्री तथा  फीउषवजन 
आदीभा देहाम फभोशजभ 
अनदुान उऩरब्ध गयाईने 
छ । 

 तोयी/पाऩय/गहुॉ/भकै ्
50% वा फढीभा 1 
राख 

 समुयभशुख/याज्भा/आरु् 
50% वा फढीभा 1 
राख 

 रसनु/प्माज  ्50% वा 
फढीभा 40 हजाय 

 कागलत/ड्रागन फु्रट् 
50% वा फढीभा 50 
हजाय 

  

5 प्राष्टीक टनेर/ 
भल्रशचङ्क प्राष्टक 
षवतयण  

अनदुान प्राप्त गनय सक्ने साझेदायहरु् कृिक, कृिक 
सभहु, कृषि सहकायी, कृषि पभय,  

 प्राषष्टक टनेर/ घय बन्नारे शज.आइ.ऩाइऩ वा 
फाॉस य लसरऩोलरन वा UV प्राषष्टक प्रमोग गरय 
फनाएको घय सम्झनऩुछय । 

 भशल्चङ्क प्राषष्टक बन्नारे एका ऩषि कारो य 
एका पषि लसल्बय यङको फारी उत्ऩादनको 
क्रभभा छाऩोको रुऩभा प्रमोग गरयने 
प्राषष्टकराई सम्झनऩुछय । 

छनौट बएका कृिक , 
कृिक सभहु, कृषि 
सहकायी, कृषि पभयहरुराई 
प्राषष्टक टनेर य भशल्चङ्ग 
प्राषष्टक लनिलु्क षवतयण 
गरयनेछ ।तय अनगुभन 
गदाय टनेर जडान नगयेको 
ऩाइएभा सलभलतको लनणयम 
फभोशजभ हनुेछ । 

 

6 तयकायी तथा अनदुान प्राप्त गनय सक्ने साझेदायहरु् कृिक, कृिक सशुचकृत फीउहरु षवतयण 



खाद्यन्न फारीको 
फीउ षवतयण 

सभहु, कृषि सहकायी, कृषि पभय,  

 नेऩार सयकायरे दताय तथा सशुचकृत गयेका 
जातहरु भात्र षवतयण गरयनेछ । 

 

गदाय अलधकतभ 85% 
सम्भ अनदुान उऩरब्ध 
गयाउन सषकनेछ । 

7 कृषि चनु षवतयण भाटो सधुायका रालग कृिक सभहु, कृषि सहकायी, 
कृषि पभय, भापय त कृषि चनु षवतयण 

 

अलधकतभ  ५०% अनदुान 
उऩरब्ध गयाउन सषकनेछ 
। 

 

 

परिच्छेद—४ खािेजी तथा बचाऊ 

१४. मस कामयववधधभा व्मवस्था बएका कुयाहरुको हकभा मसै अनुसाय य अन्म प्रचलरत कानूनसॉग 
फाणझएको हकभा वाणझएको हदसम्भ अभान्म हुनेछ । साथ ैनगय कामयऩालरकाफाट मस आ.व.  
देखी कृवि ववकास कामयक्रभ सॊचारन  सहमोग सम्वन्धभा बएका तनियमहरु मसै कामयववधध 
फभोजजभ बएको भातननेछ ।  

 

  



अनसूुची-१ 

प्रस्ताव आव्हानको सूचनाको नभनुा 
 

 

प्रथभ ऩटक प्रकाशित्-................... 
प्रस्ताव ऩेि गने अशधतभ लभलत्-................. 

मस शिवसताऺी नगयऩालरका कृषि षवकास िाखाको चार ुआ.व. ............ को फाषियक स्वीकृत 
तऩशिरका कामयक्रभहरु “कृषि षवकास कामयक्रभ सॊचारन सम्फधधी कामयषवलध 2079 ” फभोशजभ 
सॊचारन गनय इच्छुक कृिक सभूह/कृषि सहकायी/कृषि पभयहरुरे  मो सूचना प्रकाशित बएको लभलतरे 
31 ददन लबत्र कामायरम सभमभा प्रस्ताव दताय गनुयहनु आह्वान गरयधछ । साथै रयत नऩगेुका वा म्माद 
नाघी प्राप्त हनु आएका प्रस्तावहरु छनौटका रालग सभावेि हनु नसक्ने व्महोया जानकायी गयाइधछ 
।  

तऩलसर 

सॊरग्न गनुयऩने आवश्मक कागजातहरु     

                                                                     

१) अनसुशुच 2 फभोशजभको प्रस्ताव ऩत्र । 

2) सम्फशधधत वडा कामायरमको लसपारयस ऩत्र । 

3) सभूह/सॊस्था दताय तथा नषवकयण प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरषऩ। 

४) सभूह/सॊस्थाको फैठकको लनणयमको प्रलतलरषऩ। 

5) सभूह/सॊस्थाको PAN वा VAT प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरषऩ । 

6) कय चकु्चा प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरषऩ । 

७) जग्गा धलनऩूजाय प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरषऩ/बाडा वा अलधमा/ठेक्का लरएको बए सम्झौता ऩत्रको 
प्रलतलरषऩ । 

8) कामयक्रभको प्रकृलत अनसुाय थऩ कागजातहरु आवश्मक ऩयेभा उल्रेख गनय सषकने । 

 

क्र.स. कामयक्रभको नाभ रक्ष्म रागत सहबालगता % 

    

    

    

    



अनसूुची-2 

अनदुानका रालग आवेदन पायभ 
                                                                           लभलत्....................... 
श्री कामायरम प्रभखु ज्मू 

शिवसताऺी नगयऩालरका, 
कृषि षवकास िाखा, 
व्माङडाडा- झाऩा । 

 

षविम् कामयक्रभ प्रस्ताव ऩेि गरयएको सम्फधधभा । 
 

 प्रस्ततु षविमभा मस शिवसताऺी नगयऩालरका, कृषि षवकास िाखा झाऩाफाट लभलत- …………………………… गते 
प्रकाशित सावयजलनक सूचना फभोशजभ आवश्मक कागजात सषहत हाम्रो............................................................... 
सभूह/सहकायी/सॊस्था/सलभलत/कृषि पभयका सदस्महरुरे .............................. कामयक्रभ रागत साझेदायीभा सॊचारन 
गनय इच्छुक बएकोरे सहबागी गयाई ददनहुनु मो लनवेदन ऩेि गयेको छु/छौं।  

 

     

                                                                                          
 

 

 

 

लनवेदन साथ सॊरग्न कागजातहरु 
(१) सम्फशधधत लनकामभा कृषि सभूह/सहकायी/सॊस्था/सलभलत/कृषि पभय दताय तथा नवीकयण बएको प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरऩी । 

(२) कामयक्रभ सॊचारन हनुे स्थान(जग्गा/जलभन) को षववयण । 

(३) लनवेदकको नागरयकता वा ऩरयचम खलु्ने प्रभाणऩत्रको प्रलतलरऩी। 

(४) कामय सलभलतको लनणयमको प्रलतलरऩी। 

(५) स्थामी रेखा नॊ.(PAN) दतायको प्रलतलरऩी । 

(6) कय चकु्ता प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरषऩ । 

(7) सम्फशधधत वडा कामायरमको लसपारयस । 

 

 

 

लनवेदक 

दस्तखत् 
लभलत् 
सम्ऩकय  नॊ. 



अनसुशुच 3 

व्मवसाषमक मोजनाको नभनुा 
१) सॊस्थाको सॊशऺप्त षववयण् 

आवेदकको नाभ   

ठेगाना  

सॊस्था स्थाऩना बएको लभलत  

दताय बएको लभलत य लनकाम  

स्थामी रेखा (PAN) नम्फय  

सम्ऩकय  ब्मशक्तको नाभ   

सम्ऩकय  नॊ  

ईभेर ठेगाना   

 

२) सॊस्थाको अनबुव य अधम षववयण् 
लफगतभा सम्ऩन्न गयेको कामय, अनबुव तथा 
तालरभको सॊशऺप्त षववयण  

 

षवद्यभान षवशिम ऺभता, जनिशक्त य बौलतक 
श्रोत साधनको षववयण (फुॉदागत रुऩभा)  

 

 

३) कामयक्रभ सञ्चारन सम्फशधध सभस्मा, औशचत्म, उर्द्ेश्म तथा राबाशधवत घय ऩरयवाय सॊखमा् 
सॊस्थारे बोगेका वा अनबुतु गयेका व्मवसागत 
सभस्मा (फुॉदागत रुऩभा) 

 

प्रस्ताव षकन य के काभका रालग ऩेि 
गरयएको हो  

 

कामयक्रभभा रैषङ्गक तथा साभाशजक 
सभावेशिता  

 

राबशधवत घय ऩरयवाय सॊखमा (प्रत्मऺ य 
अप्रत्मऺ योजगायी लसजयना) 

 

 

४) कामयक्रभफाट हालसर हनुे उऩरब्धीहरु् 
ऺेत्रपर तथा उत्ऩादन फषृर्द् ऩरयभाण  



फाषियक उत्ऩादन फषृर्द् ऩरयभाण  

प्रस्ताषवत फारी फस्तकुो भलु्म अलबफषृर्द् 
ऩरयभाण 

 

राबाशधवत वगयको योजगायी अवस्था, शजषवको 
ऩाजयन तथा शजवनस्तयभा आउने सधुाय 

 

कामयक्रभ सॊचारनफाट सभदुामभा ऩने 
सकयात्भक प्रबावहरु 

 

कामयक्रभ सॊचारनफाट ऩनय सक्ने वातावयशणम 
प्रबावहरु 

 

 

५) आलथयक प्रस्ताव् 
क्र.स. भखुम 

कृमाकराऩहरु 

इकाई ऩरयभाण प्रलत 
इकाई 
दय रु 

कुर 
रागत 
रु 

प्रस्तावकको 
मोगदान रु 

कामायरमको 
अनदुानकाट 
व्महोरयने 
यकभ रु. 

प्रस्तावकरे 
व्महोने 
यकभको 
स्रोत 

         

         

         

         

         

 जम्भा रु.     

 

6) षवगत 3 वियभा आपै वा एकाघयको सदस्मरे षवलबन्न लनकामफाट प्राप्त अनदुानको षववयण 

 

क्र.सॊ. आवर्द् बई अनदुान 
प्रप्त गने 
सभूह/सॊस्था/पभयको 
नाभ 

अनदुान 
प्रप्त गने 
गने 
व्मशक्तको 
नाभ 

अनदुान प्रप्त 
गने गने 
व्मशक्तसॉगको 
नाता 

अनदुान प्राप्त 
गयेको 
कामयक्रभको 
नाभ 

अनदुान 
प्राप्त 
बएको 
आलथयक 
फिय 

अनदुान 
प्राप्त 
गयाउने 
लनकाम 

अनदुान 
प्रप्त 
गयेको 
यकभ रु 

        

        

        



        

 

 

शजम्भेवाय ऩदालधकायीको  

नाभ  

ऩद  

हस्ताऺय  

लभलत   

छाऩ  

 

अनसुशुच ४ 

सभान प्रकृलतको अनदुान नलरएको स्वघोिणा 
 

शिवसताऺी नगयऩालरकाको लभलत ............को सावयजलनक सचुना अनसुाय शिवसताऺी 
नगयऩालरका ..............नॊ. वडा ...............गाॉउ/टोर स्थामी ठेगाना बएको श्री 
.....................रे ...............................कामयक्रभ सॊचारनका रालग ऩेि गयेको व्मवसाम 
मोजना सॊग भेर खाने कामयका रालग षवगत लतन विय लबत्र सॊघीम सयकाय, प्रदेि सयकाय, 
नगयऩालरका वा आमोजना फाट अनदुान नलरएको स्वघोिण गदयछु । अधमथा पेरा ऩयेय 
कसयुदाय ठहयेभा सम्झौता यद्द रगामत लनमभानसुायका अधम सजाम बोग्न सभेत तमाय छु । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



स्थरगत प्रभाशणकयण भलु्माङ्कनका आधायहरु 

क्र.स. भूल्माङ्कनका सचुकहरु अङ्कबाय प्राप्ताङ्क 

1 बौलतक ऺभता  20  

1.1 आवेदकको षवगतको काभ य प्रस्ताषवत कामयक्रभ फीच 
तारभेर 

2-5  

 षवगतभा गयेको काभ बधदा पयक काभ प्रस्ताव गयेको 0  

 षवगतको काभसॊग तारभेर बई कम्तीभा 1 फिय देशख 
सोही काभ गयेको 

2  

 षवगतको काभसॊग तारभेर बई कम्तीभा 2 फिय देशख 
सोही काभ गयेको 

4  

 षवगतको काभसॊग तारभेर बई कम्तीभा 3 फिय वा सो 
बधदा फढी सभम देशख सोही काभ गदे गयेको 

5  

1.2 बषवष्मभा कामयक्रभ षवस्तायका रालग सॊबावना यहेको 
नयहेको 

2-5  

 िरुुवात नै नबएको वा िरुुवातको रालग प्रस्ताव गयेको 
व्मवसाम 

0  

 सॊचारनभा यहेको य हारको उत्ऩादनभा 25% वषृर्द् गने 
सम्बावना 

2  

 सॊचारनभा यहेको य हारको उत्ऩादनभा 50% वषृर्द् गने 
सम्बावना 

4  

 सॊचारनभा यहेको य हारको उत्ऩादनभा 100% वषृर्द् 
गने सम्बावना 

5  

1.3 व्मवसाम अनसुाय ऩूवायधायको व्मवस्था (जग्गा तथा बवन 
आदद) 

2-5  

 प्रस्ताषवत व्मवसामका रालग ऩमायप्त जग्गा बाडाभा लरएको  2  

 प्रस्ताषवत व्मवसामका रालग आफ्नै स्वालभत्वको  ऩमायप्त 
जग्गा बएको 

4  

 प्रस्ताषवत व्मवसामका रालग आफ्नै स्वालभत्वको ऩमायप्त 
जग्गा तथा बवन रगामत ऩवुायधाय बएको 

5  

1.4 कामयक्रभ कामायधवन स्थरभा फजाय ऩहुॉच ऩवुायधाय 
व्मवस्था 

5  



 कामयक्रभ स्थरभा फाटो, षवद्यतु, ढुवालन साधन य 
फजायसॊग ऩहचु नबएको  

०  

 सम्बावव्मता फजायसॉग कच्ची भोटयफाटो जोलडएको 
षवद्यतु य ढुवालन साधन उऩरब्ध हनु सक्ने   

२  

 सम्बावव्मता फजायसॉग भोटयफाटो जोलडएको षवद्यतुको 
व्मवस्था यहेको 

४  

 सम्बावव्मता फजायसॉग कारो ऩते्र भोटयफाटो जोलडएको, 
ऩमायप्त ढुवालन साधन य षवद्यतुको व्मवस्था यहेको 

५  

२ प्राषवलधक ऺभता २०  

२.1 बौगोलरक य प्राषवलधक उऩमकु्तता   

 बौगोलरक षहसाफरे अनउऩमकु्त  ०  

 बौगोलरक षहसाफरे उऩमकु्त २  

 प्राषवलधक दषुष्टकोणरे आवश्मक उत्ऩादन साभाग्रीको 
उऩब्धता य गणुस्तय फाये जानकायी नबएको 

०  

 प्राषवलधक दषुष्टकोणरे आवश्मक उत्ऩादन साभाग्रीको 
उऩब्धता य गणुस्तय फाये जानकायी बएको 

३  

२.2 प्राषवलधक कामयक्रभभा सम्फर्द् षक्रमाकराऩहरुभा नवीन 
प्रषवलधको सभावेि  

०-५  

 नवीन प्रषवलधको सभावेि छैन ०  

 कम्तीभा एउटा नवीन प्रषवलधको सभावेि  २  

 कम्तीभा दईुवटा नवीन प्रषवलधको सभावेि  ३  

 दईुवटा बधदा फढी नवीन प्रषवलधको सभावेि ५  

२.३ आवश्मक प्रषवलध/प्राषवलधक सेवा सम्फधधी व्मस्था १-५  

 प्राषवलधक सेवा सम्फधधी व्वस्था कुनै व्मवस्था नबएको  ०  

 षवलबन्न तहका सयकायका लनकामसॊग प्राषवलधक सेवा लरन े ३  

 स्थालनम स्रोत व्मक्ती / व्मवसाषमक पाभयफाट प्राषवलधक 
सेवा टेवाको व्मवस्था 

३  

 आपै।आफ्नै श्रोतफाट ऩेयाषवलधकको व्मवस्था गयेको ५  

२.४ आवेदकरे प्रस्ताव गयेको कामयका रालग तालरभ वा सोही 
कामयभा काभ गयेको प्रभाण 

१-५  

 सम्फशधधत षविमभा ३ ददन सम्भको तालरभ लरएको २  



 सम्फशधधत षविमभा ७ ददन सम्भको तालरभ लरएको वा 
अरुको पभयभा एक फिय सम्भ सोही काभ गयेको 

३  

 सम्फशधधत षविमभा ७ ददन बधदा फढीको तालरभ लरएको 
वा अरुको पभयभा एक फिय बधदा फढी सोही काभ गयेको 

५  

३ षवलतम ऺभता ३०  

३.१ प्रस्ताषवत कामयक्रभका रालग प्रस्तावकरे आफ्नै श्रोतफाट 
रगालन जटुाउन सक्ने  

३०  

 प्रस्ताषवत कामयक्रभका रालग प्रस्तावकरे आफ्नो श्रोत य 
फैंक तथा षवलतम सॊस्थाफाट रगालन जटुाउन सक्ने 

२५  

 प्रस्ताषवत कामयक्रभका रालग प्रस्तावकरे फैंक तथा षवलतम 
सॊस्थाफाट भात्र रगालन जटुाउन सक्ने 

१५  

 प्रस्ताषवत कामयक्रभका रालग प्रस्तावकरे आवश्मक 
रगालन फाये कुनै मोजना उल्रेख नगयेको 

  

४ सॊस्थाथत ऺभता ५  

 व्मवसाषमक षक्रमाशिरता छैन ०  

 स्थाऩना बएको एक फिय भात्र बएको १  

 स्थाऩना ऩिात दईु वियमता लनयधतय कायोफाय गयेको २  

 स्थाऩना ऩिात तीन वियमता लनयधतय कायोफाय गयेको   

 स्थाऩना ऩिात तीन वियमता लनयधतय कायोफाय गयेको 
तथा कायोफायको अलबरेख सभेत याखेको 

  

५ योजगायी लसजयना य आमस्तयभा सधुाय ५  

  प्रस्तावक य प्रस्तावकको ऩरयवायराई भात्र योजगायी 
उऩरब्ध हनु े

१  

 सभदुामका अधम ब्मशक्तराई दैलनक ज्मारादायीभा 
योजगायी लसजयना हनुे 

३  

 सभदुामका अधम ब्मशक्तका रालग दैलनक ज्मारादायीभा य 
भालसक दवैु योजगायी लसजयना हनुे 

५  

६ प्रस्ताषवत कामयक्रभरे कृषि व्मवसाषमकयणभा ऩाने प्रबाव १०  

 उत्ऩाददत फस्तरेु आधतरयक फजायभा आऩलुतयभा सहमोग 
ऩमुायउन े

२  

 उत्ऩाददत फस्तरेु कृषि व्मवसाषमकयणभा सहमोग ऩमुायउन े ४  



 उत्ऩाददत फस्तरेु कृषि व्मवसाषमकयणभा य आमात 
प्रलतस्थाऩन दवैुभा सहमोग ऩमुायउन े

६  

 उत्ऩाददत फस्तरेु कृषि व्मवसाषमकयणभा य लनमायत 
प्रवर्द्यन दवैुभा सहमोग ऩमुायउने 

१०  

७ उत्ऩाददत फस्तकुो प्रिोधन, बण्डायण तथा फजायीकयण १०  

 कुनैऩलन नबएको ०  

 उत्ऩाददत फस्तकुो फजायीकयणका रालग खरयदकताय 
ऩषहचान गयेको 

३  

 उत्ऩाददत फस्तकुो बण्डायण तथा खरयदकताय ऩषहचान गरय 
फजायीकयणका मोजना सभावेि गयेको  

६  

 उत्ऩाददत फस्तकुो प्रसोधन, बण्डायण तथा फजायीकयणका 
रालग  खरयदकताय सॉग औऩचायीक रुऩभा खरयद सम्झौता 
गयेको 

८  

 उत्ऩाददत फस्तकुो प्रसोधन, बण्डायण तथा फजायीकयण 
आपैरे गने 

१०  

 जम्भा १००  

 

स्थरगत प्रभाणीकयण भलु्माङ्कन गने टोरीको याम 

क्र.स. ऩदालधकायीको नाभ ऩद प्राप्ताङ्क अनदुानका रालग 
मोग्म बए नबएको 
लसपायीस 

दस्तखत कैषपमत 

       

       

       

 प्रस्ताव भलु्माङ्कन सलभलतरे आवश्मक ठानेभा कामयक्रभको प्रकृलत अनसुाय भलु्माङ्कनका अधाय य 
बायहरु ऩरयभाजयन वा थऩघट  गनय सक्ने छ । 

 

 

आज्ञािे 

               अमृत बहादुर राई 

                                                                       प्रमुख प्रिासकीय अशधकृत 


