
 

 
 

 

 

 

 

 

 

रामपरु नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
    खण्ड: 2        संख्या: 6       लमलि: 2076/02/06 

भाग -2 
 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोजजम रामपरु 
नगरपालिकाको नगर काययपालिकािे बनाएको िि िेजखए बमोजजमको काययविलि 

सियसािारणको जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ। 

 

रामपरु नगरपालिकाको 
साना लसचाई काययक्रम सञ्चािन काययविलि, २०७५ 
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k|:tfjgf M         

 

afnL pTkfbg a[l4sf sf/s tTax? dWo] l;FrfO{ klg Ps k|d'v sf/s tTj xf] h;sf] plrt 
Joa:yfkg x'g g;s]sf] v08df afnLgfnLsf] a[l4 ljsf;df c;/ k'Ul pTkfbgdf lu/fj6 cfpFb5 
./fdk'/ gu/kflnsfn] gu/kflnsf leq l;FrfO{ cfof]hgfsf] kx'raf6 6f9f /x]sf s[ifsx?nfO{ dWogh/ 

ub}{ ;fgf l;FrfO{ sfo{s|d ;~rfng sfo{ljlw ,@)&^ tof/ u/]sf] 5 . 

 

 

kl/R5]b ! 

 

!=;+lIfKt gfd / k|f/DeM 

 

1. of] sfo{ljlwsf] gfd ;fgf l;FrfO{ sfo{s|d ;~rfng sfo{ljlw ,@)&^ /xg]5 . 

2. of] sfo{ljlw :jLs[t ePsf] ldlt b]lv nfu" x'g]5 . 

3. of] sfo{ljlw /fdk'/ gu/kflnsf leqdf nfu" x'g]5 . 

 

@=kl/efiffM ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdf: 

1. ";fgf l;FrfO sfo{s|d" eGgfn] /fdk'/ gu/kflnsfsf] cg'bfg ;xof]u / pke]fStfsf] s'n nfut 

Oli6d]6s f]sDtLdf !%Ü gub jf lhG;L jf >Dfbfg jf ltg} y/L ;xof]u of]ubfg :j?k pknAw 

u/fई lgdf0f{ ul/g] c:yfoL afw ,s'nf] ;'wf/,;+/If0f,Xofd kfOk,kf]lnlyg kfOk,kf]v/L lgdf0f{,yf]kf 

l;rfO , l:k|Ín/ l;rfO cflb h:tf l:sdnfO hgfpb5 . 

2. "sfo{ljlw "eGgfिे o; /fdk'/ gu/kflnsfsf] sfo{ljlw eGg] ;Demg' kb{5 . 

3. "s[lif zfvf" eGgfn] /fdk'/ gu/kflnsfsf] s[lif zfvf jf pkzfvf jf OsfO{ jf s[lif ;]jf 

s]Gb«nfO{ ;Demg' kb{5 . 

4. ";ldlt" eGgfn] ul7t k|fljlws dNofª\sg ;ldltnfO{ ;Demg' kb{5 . 

 

पररच्छेद २ 

 

३. काययक्रमको उदे्यश्यहरु  
1. साना िथा आिलुनक लसंचाई लबलििाई सम्भाव्य स्थानमा प्रबर्द्यन गरर बालि सघनािामा बरृ्द्ी गरर जलमनको 

उत्पादकत्ि बदृ्दर्द्मा सहयोग पयुायउने | 
2. लसंचाईको सलुबिा अपगु भइ कृविको ब्याबसावयकरण गनय नसकेको कृिकहरुिाई साना िथा आिलुनक लसंचाई 

काययक्रम संचािनमा सहयोग गरर िरकारी, फिफुि, नगदे बािी खेलि िगायि विलभन्न सम्भाव्य बािीहरुको 
प्रबर्द्यनबाट रोजगारी र आय बरृ्द्ी गने | 
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पररच्छेद ३ 

 

४. आिलुनक लसंचाई सम्बजधि काययक्रमहरु  
१) थोपा लसंचाई जडान काययक्रम  
लसंचाइको पयायप्त सलुबिा नभएको स्थानमा सानो स्रोिको पानीिे वकफायिी िबरिे िेरै  जग्गा संजचि गनय, 
लसंचाइमा श्रम िागि घटाउन, बािीको उत्पादन पररमाण र गणुस्िरिाई सिुार गनय थोपा लसंचाई 
प्रभाबकारी हधुछ | कजम्िमा २ रोपनी के्षत्रफ़िमा िगाइएको खेिीको िालग थोपा लसंचाई जडान गनय 
इच्छुक ब्यबसावयक कृवि फमय एबम संस्थािे मात्र यो सलुबिाको िालग लनबेदन द्ददन सक्नेछन | 
 

 

२) जस्प्रङिर लसंचाई जडान काययक्रम  
लबशेि गरेर कम माटो भएको, बिौटे माटोको मात्रा बढी भएको र लभरािो जलमन जहााँ जचया, कफी, 
अिैची , फिफुि, िरकारी आद्दद बािीहरु िगाइधछ त्यहा जस्प्रङकिर लसंचाई जडान गनय उपयकु्त हधुछ | 
कजम्िमा २ रोपनी के्षत्रफ़िमा िगाइएको खेिीको िालग जस्प्रङकिर लसंचाई जडान गनय इच्छुक 
ब्याबसावयक कृवि फमय एबम संस्थािे मात्र यो सलुबिाको िालग लनबेदन द्ददन सक्नछेन | 
 

३) प्िाजस्टक पोखरी लनमायण काययक्रम  
लसंचाई सलुबिा नपगेुको के्षत्रमा पोखरीको क्षमिा अनसुार प्रलि प्िाजस्टक पोखरी २ देजख ३ रोपनी िा 
सोब्नादा बढी जलमनमा लसंचाई  हनुे गरर स्थानीय सरकारबाट २५० जी.एस.एम को प्िाजस्टक लसट 
उपिब्ि गराउने छ | साथै प्िाजस्टक पोखरी खने्न काम अनदुानग्रावहिे स्ियं गनुय पनेछ | 
 

४) साना लसंचाई काययक्रम  
उपभोक्ताबाट कुि िागि इविमेटको कजम्िमा १५ % नगद िा जजधसी िा श्रमदान िा िीनैथरी सहयोग 
योगदान स्िरूप उपिब्ि गराई लनमायण गररने स-साना बााँि, छेकबार, ह्यमु पाइप, एच डी , पाइप र कुिो 
ममयि / सिुार जस्िा साना लसंचाई जस्कम यस साना लसंचाई काययक्रम अधिगयि पदयछन |  

 

 

 

 

 

पररच्छेद ४ 

 

५. काययक्रम संचािन सम्बजधि प्रवक्रया  
1. यस काययविलि अनसुार संचािन हनुे साना िथा आलिलनक लसंचाई काययक्रम रामपरु नगरपालिका कृवि 

शाखा माफय ि संचािन हनुछेन | काययक्रम संचािन पूिय कृवि शाखािे कजम्िमा १५ द्ददनको सचुना 
प्रकाजशि गनेछ | यस नगरपालिकाको कृवि अनदुान वििरण गने सलमलििे साना लसचाई अधिगयिका 
कुनै पलन लसंचाई काययक्रम (कुिो, पोखरी, थोपा लसचाई, जस्प्रधक्िर) िाई आबश्यकिा अनसुार 
प्राथलमकिा द्ददन सक्नछे |  
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2. कृवि शाखािे सम्बजधिि लसंचाई सवुििामा सहयोग  लिन इच्छुक ब्यबसावयक िथा ब्यबसाय उधमखु 
कृवि फमय / कृिक समूह / कृवि सहकारी संस्थाबाट अनसूुची १ बमोजजमको ढांचामा लनबेदन 
संकिन गनुयपनेछ | 

 

3. लनबेदको साथ फमय िा संस्था प्रचलिि ऐन बमोजजम सम्बजधिि लनकायमा दिाय भएको प्रमाणपत्रको 
प्रलिलिवप एक प्रलि र सम्बजधिि िडाको लसफाररस पत्र पेश गनुयपनेछ | संस्थाको हकमा संस्थाको 
काययसलमलिको बैठकिे साना लसंचाई काययक्रम माग गने लनणयय गरेको हनुपुनेछ | अनदुानग्रावहिे 
कजम्िमा १५ % खचय जटुाई साना लसंचाई काययक्रम संचािन गनुयपदयछ | कायय प्रगलि र प्राविलिकको 
स्थिगि सिेक्षण प्रलिबेदनका आिारमा बढीमा २,००,००० रुपैया रकम अनदुान स्िरूप सम्बजधिि 
फमय िा समूह िा संस्थाको बैंक खािामा उपिब्ि गराइनेछ | िर प्िाजस्टक पोखरी िा थोपा लसंचाई 
/ जस्प्रकिर लसंचाइको िालग कृवि सामाग्री (प्िाजस्टक लसट, थोपा लसंचाई सेट, जस्प्रङकिर सेट ) 
आद्दद कृवि शाखािे उपिब्ि गराउने छ | 

 

६. उपभोक्तािे पािना गनुयपने कुरा : 
1. साना लसचाई काययक्रम (कुिो लनमायण िथा ममयि) मा छनौट भइसकेपछी नगरपालिकाको प्रालबलिक 

शाखाका प्रालबलिक बाट िागि अनमुान गरर कृवि शाखामा अनसूुची २ बमोजजमको सम्झौिा गरर 
काम अगाडी बढाउनपुने  छ | 

2. कायय सम्पन्न भइ सकेपलछ सम्पन्न काम र खचयको प्रलिबेदन पेश गनुयपने छ  | 
3. कृवि शाखाको प्रालबलिक िा नगरपालिकाको प्रालबलिकहरुबाट द्ददएको लनदेशन पािन गनुयपनेछ| 
4. अनदुानग्राहीिे भकु्तानी माग्न ु पूिय संचालिि पररयोजना/अनदुान काययक्रमको साबयजलनवककरण समेि 

हनु ु पनेछ | साथै काययक्रम सम्पन्न भएको प्राविलिकको प्रलिबेदन, सम्बजधिि िाडयको लसफाररस, 
समूह/ सहकारीको बैठकको लनणयय प्रलिलिवप र प्रलिबेदनको आिारमा भकु्तानी द्ददईनेछ |िर कृवि 
फामयिाइ बैठकको लनणयय प्रलिलिवप आिश्यक पने छैन | 

5. लनमायण कायय सम्पन्न भइसके पश्चाि त्यसको संचािन र ममयि सम्भार सम्बजधि सम्पूणय काययहरु 
अनदुानग्राही स्ियमिे गनुयपनेछ | 

6. प्िाजस्टक पोखरीको हकमा छनोट भएको लनिेदकिे आफ्नै िगानीमा कृवि शाखा संगको अनसूुची ३ 
बमोजजमको सम्झौिा अनसुार पोखरी खलनसकेपछी कृवि प्राविलिकको लनररक्षण िथा िडा कायायियको 
लसफाररस पत्रको आिारमा कृवि शाखाबाट पूणय अनदुानमा प्िाजस्टक लसट उपिब्ि गराइनछे | थोपा 
लसचाई िथा जस्प्रधक्िर लसचाईको हकमा कृिकको माग र व्यािसावयक खेिीको आिारमा कृवि 
शाखाबाट ८५ प्रलिशि अनदुानमा थोपा लसंचाई िा जस्प्रधकिर लसचाई सम्बजधि आिश्यक सामाग्री 
उपिब्ि गराइनछे | 
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७.लबलबि  
1. अनगुमन िथा मलुयांकन : रामपरु नगरपालिका िा सोहो अधिगयिको कृवि शाखाको यस काययविलि 

अनसुार संचािन काययक्रमहरुको अनगुमन िथा लनरीक्षण गनेछ |  
2. सलमलििे पेश भएका लनबेदनाहरुिाई लनम्न आिारहरुमा मलुयांकन गरर सम्बजधिि शाखा समक्ष 

लसफाररस गनुयपनेछ | 
 

मूलयाकंनका आिारहरु : 
 लसंचाइका िालग पानीको स्रोि  
 व्यिसावयकिा र बालि सघनिा  
 िाभाजधिि कृिक घरिरुी  
 प्रस्िाबकको हाि गरररहेको खेलि ब्यबसायको अिस्था  
 िजक्षि िगय र दगुयम के्षत्र  

 

3. िागि  इजस्टमेट र सम्झौिा: प्रालबलिकबाट स्िीकृि िागि इजस्टमेट एबम लडजाइन अनसुार 
सम्बजधिि कृिक एबम संस्थािे आयोजनाको लनमायण कायय सम्पन्न गनुयपनेछ | स्िीकृि इजस्टमेटको 
आिारमा कृवि शाखा र अनदुानग्राही संस्था िा फमय बीच अनसूुची -४ बमोजजमको द्दर्द्पजक्षय सम्झौिा 
गररनेछ | 

4. अनदुान रकम र भकु्तानी प्रवक्रया: साना लसंचाई लनमायण (कुिो लनमायण िा ममयि) काययको कुि िागि 
इजस्टमेटको बढीमा नगरपालिकाबाट कुि िागिको ८५ प्रलिशि रकम अनदुान स्िरूप उपिब्ि 
गराउने | प्िाजस्टक पोखरी खानेबापिपूणय अनदुानमा प्िाजस्टक लसट -२५० जी.यस.एम, थोपा 
लसंचाइको हकमा ८५% अनदुानमा थोपा लसंचाई सेट िा जस्प्रङकिर लसचाई सेट उपिब्ि गराइने छ 
| 

5. यस काययविलिको प्रयोगमा कुनै द्दिवििा भएमा रामपरु नगरपालिकाको लनणयय अजधिम हनुेछ | 
6. सम्झौिा अनरुुप काम नगने अनदुानग्राहीिाइ नगरपालिकािे अनदुान रकम रोक्का गनय सक्नेछ |यस 

काययविलि अनरुुप अनदुानको दरुुपयोग गरेमा िा रकमको वहसाब नबझुाउने अनदुानग्राहीिाई प्रचलिि 
काननु बमोजजम कारबाही गरर असिु उपर गररनेछ | 

7. बािा अड्काउ फुकाउ: यस काययविलि कायायधिन सम्बधिमा कुनै द्दिवििा भएमा सोको लनरुपण नगर 
काययपालिकािे लनणयय गनुयछ | 

8. यस काययविलिमा उलिेख भएका लबियहरु यसै बमोजजम िथा अधय लबियहरु प्रचलिि काननु बमोजजम 
हनुेछन | 

 

९) संशोिन : यो काययविलि नगर काययपालिकािे आिश्यकिानसुार संशोिन गनय सक्नेछन | 
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अनसूुची -१ 

साना लसंचाई काययक्रमबाट सहयोगको िालग द्ददनपुने लनबेदन फारम (क) 
 

लबिय : साना लसंचाई काययक्रमबाट सहयोगको िालग अनरुोि | 
 

 

श्रीमान शाखा प्रमखु ज्य ु, 
रामपरु नगरपालिका,कृवि शाखा  

रामपरु पालपा  

 

  महोदय, 
       हामी लनम्नलिजखि लनबेदन फारममा हस्िाक्षर भएका व्यजक्तहरुबाट रामपरु न.पा. िाडय 
न......स्थानमा अिजस्थि ...............................................................कृिक समूह/ फामयको 
लसंचाइका आयोजनाको िालग साना लसंचाई काययक्रमबाट प्िाजस्टक पोखरी/कुिो लनमायण िथा 
ममयि/थोपा लसंचाई/जस्प्रधकिर लसचाई/ अधय सहयोग पााँउ भलन बियमान िथा सम्भाविि 
उपभोक्ताहरुको िफय बाट समहुको लनणययको प्रलिलिवप / कृवि फामयको िफय  बाट दिाय प्रमाणपत्र िथा 
आिश्यक कागजाि सवहि यो लनबेदन द्ददएका छौ र त्यसै अनसुार पूणय रुपमा सहमि छौ | यसका 
िालग आिश्यक लनबेदन फारम (क) सम्बजधिि कमयचारीको मदिबाट भरर पेश गरेका छौ | 
 

   कागजािहरु : 
१. समहुको हकमा लनणयय प्रलिलिवप र प्रमाणपत्र   

२. फामय दिाय प्रमाणपत्रको प्रलिलिवप 

३. िाडय कायायियको लसफाररस  

४.  अनसूुची १ बमोजजमको लनबेदन फारम  

 

लनिेदक 

जि उपभोक्तासलमलि /कृिक समूह / सहकारी 
/सलमलिको अध्यक्ष /प्रलिलनलिको नाम : 
हस्िाक्षर : 
लमलि : 
संस्था/समहुको छाप : 
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लनबेदन फाराम 

लसचाई आयोजना सम्बधिी आिारभिू जानकारी 
१.आयोजना सम्भंिी वििरण 

१.१ प्रस्िाविि आयोजनाको नाम: 
१.२ प्रस्िाविि आयोजनाको वकलसम : 
१.३ प्रस्िाविि आयोजनाको ठेगाना: 
१.४ बियमान जि उपभोक्ताको पररिार सङ्खख्या: 
 

२.आयोजना स्थि सम्म पगु्न ेबाटो : 
बाट ठाउ  सम्म ठाउाँ  सम्भाव्य सािन पैदि िा 

गाडी  

अनमुालनि दरुी र समय  

वक.लम. घण्टा िा 
द्ददन 

     

 

३. प्रस्िाविि कायय िा आयोजनाबाट िाभाजधिि हनु ेउपभोक्ताको वििरण: 
लस.न. जग्गा िनीको नाम  िडा न. पररिारको 

सदस्य 
संख्या 

वकत्ता  न क्षेत्रफि दस्िखि 
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४.परुानो लसचाई आयोजना भय सोको पषृ्ठभलूम : 
लस.न. लनमायण गरी सकेको 

कायय ििय 
रकमको 
श्रोि 

रकम रु काययक्रमको 
नाम 

कायायधियन 
लबलि  

हािको 
जस्थलथ 

कै. 

         

         

         

         

         

         
 

 

५. पानीको श्रोि : 
  ५.१ श्रोिको नाम : 
  ५.२ श्रोिको स्िालमत्ि :  

६.समूह िा सहकारीको नाम, ठेगाना र छाप : 
लनबेदन प्राप्त गने कृवि शाखाको कमयचारीको नाम : 
दस्िखि र लमलि : 
 
  

 

प्रमाजणकरण लमलि: 2076/02/06  
आज्ञािे 

  (बाबरुाम अयायि) 
प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि 

 


