जलवायु अनुकुललत गाउँ काययक्रम सञ्चालन काययलवलि, २०७३
(संशोिन सलित)
पृष्ठभूलम
जलवायु परिवतयनको चुनौतीिरुसंग सामना गर्दै अनुकुलन तथा न्यूनीकिणका
क्रक्रयाकलापिरुलाई प्रबियन गने ि समुर्दायको समानुकुलन क्षमता बढाउने उद्देश्य
िाखी मन्रालय मातितका लनकायिरुबाट तत्सम्बन्िी काययक्रमिरु संचालन हुर्दै
आइििेका छन् | यस्ता काययक्रमिरु ठाउँ ि परिवेश लवशेषका अनुकुलन
कायययोजनामा आिारित ििी काययन्वयनभैििेका छन् | जलवायु परिवतयनका
असििरु जलवायु संकटासन्न क्षेर, प्रकोप सम्मुख क्षेर तथा अनुकुलन क्षमता न्यून
भएका समुर्दायमा बढी पने हुँर्दा त्यस्ता क्षेर ि समुर्दाय पलिचान गनुयका साथै
तल्लो इकाई (गाउँ /वडा) बाटै ठोस काययक्रम सञ्चालन गनुयपने र्देलखन्छ | अझ
नेपालको लबकट ि कमजोि भू-बनौट, करठन भू-स्वरूप ि प्राकृ लतक स्रोतसािनको लवतिणमा असमानता एवं तापक्रम/वषाय वृलिका कािण जलवायु
परिवतयनले पनय सक्ने प्रभाव, ठाउँ ि परिवेश फिक फिक ििेका छन् |नेपाल
सिकािबाट आ.व २०७३/०७४ को लालग स्वीकृ त वार्षयक काययक्रममा सात
प्रर्देशमा १४ वटा(Climate Smart Village)जलवायु अनुकुललत गाउँ स्थापना
गने योजना ििेको सन्र्दभयमा सो काययक्रम संचालन प्रकृ यालाई सिज व्यवलस्थत ि
प्रभावकािी बनाउन तथा भलवष्यमा जलवायु अनुकुललत गाउँ स्थापना गने
काययक्रममा सियोग पुयायउन आवश्यक भएकोले जनसंख्या तथा वाताविण
मन्रालयले यो काययलवलि बनाएको छ ।
परिच्छेर्द -१
प्रािलम्भक
१. संलक्षप्त नाम ि प्रािम्भ : (क) यस काययलवलिको नाम "जलवायु अनुकुललत गाउँ
काययक्रम सञ्चालन काययलवलि, २०७३" ििेको छ |
(ख) यो काययलवलि मन्रालयबाट स्वीकृ त भएको लमलत र्देलख लागु हुनेछ |
२.परिभाषा : लबषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययलवलिमा –
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(क) "जलवायु अनुकुललत" भन्नाले जल, काबयन तथा उजाय, कृ लष, जैलवक
लबलबिता ि लशक्षाको क्षेरमा समुर्दायले परिवर्तयत जलवायु सुिाउर्दो अनुकुल हुने
गिी आफु लाई रुपान्तिण गने कायय सम्झनु पछय |
(ख) "काययक्रम" भन्नाले जलवायु अनुकुललत गाउँ काययन्वयन काययक्रम सम्झनु पछय
|
(ग) "गाउँ " भन्नाले कलम्तमा ४० घििुिी भएको मानव बस्ती भन्ने सम्झनु पर्दयछ |
(घ) "संकटासन्नता " भन्नाले जलवायु परिवतयनका कािणले लसजयना भएका
जोलखम, खतिाका प्रलतफल, अभाव आक्रर्द संग जुध्न सक्ने िैलसयत वा क्षमतामा
कलम आएको अवस्था सम्झनु पर्दयछ |
(ङ् ) "समूि" भन्नाले स्थानीय लनकायिरूमा लवलिवत गठन भएका वा हुने
उपभोक्ता समुि वा लाभग्रालि समुि वा वन उपभोक्ता सलमलत वा सिकािी
ऐन,२०४८ अनुसाि गठन भएका सिकािी,कृ षक समुि समेतलाइ सम्झनु पछय ।
(च) "मन्रालय"भन्नाले जनसंख्या तथा वाताविण मन्रालय सम्झनु पछय ।
(छ) "लवभाग"भन्नाले वाताविण लवभाग सम्झनु पछय ।
(ज) "सलमलत"भन्नाले र्दफा ५ को उपर्दफा (१) बमोलजमको जलवायु अनुकुललत
गाउँ काययक्रम काययन्वयन सलमलत सम्झनु पछय ।
३. काययक्रमको उर्देश्य : यो काययक्रम र्देिायको उर्देश्य प्रालप्तको लालग संचालन
गरिनेछ –
(क) कृ लष, जल, जैलवक लबलबिता, उजाय ि लशक्षा गिी पाँच वटा क्षेरमा जलवायु
अनुकुलन काययलाई प्रबियन गने |
(ख) समुर्दायलाई जलवायु समानुकुललत हुने तफय अग्रसि गिाउने ि क्रर्दगो लवकास
तफय उन्मुख गिाउने |
परिच्छेर्द – २
कायय संचालन प्रक्रक्रया
४. कायय संचालनका लालग प्रस्तालवत क्षेर : (१) वार्षयक काययक्रमको परिलिमा
िलि अनुसुची १ मा उल्लेलखत सात वटै प्रर्देशमा समानुपालतक रूपमा पने गिी
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अलतउच्च/उच्च संकटासन्न चौि लजल्लाकाछनौट गरिएका स्थानमा काययक्रम
सञ्चालन गरिनेछ । प्रत्येक लजल्लामा जलवायु अनुकुललत गाउँ का लालग स्थान
छनौट गनय वाताविण लवभागका प्रलतलनलि लजल्लामा खरटनेछन, जसले लजल्ला
कृ लष लवकास सलमलतको बैठकका लालग आवश्यक समन्वय गनेछ |
(२) लजल्ला लवकास सलमलतका स्थानीय लवकास अलिकािीको अध्यक्षतामा गठन
भएको लजल्ला कृ लष लवकास सलमलतको बैठकले तपलसल बमोलजमका आिाि
लभर ििी गाउँ /वडा/टोलको छनौट गनेछ |
- सम्भव भएसम्म स्थानीय अनुकुलन कायययोजना (LAPA) अनुरुपको स्थान
छनौट गने,
-काययक्रममा र्दोिोिोपन नहुने स्थान छनौट गने,
-सम्बलन्ित क्षेरको जलवायु प्रकोप सम्मुख्ता, संकटासन्नता अवस्था, समुर्दायको
अनुकुलन क्षमता ि प्रालवलिक उपयुक्ततालाई आिाि मान्ने,
(३) वाताविण लवभागको प्रलतलनलिले छनौट गरिएको गाउँ /वडा/टोलमा
स्थानीय लनकायको प्रलतलनलिको िोिबिमा तपलसल बमोलजमको आिािमा ििी
लाभग्रािी समुिको छनौट गनेछ |
- जनजाती, र्दललत, मलिला, लबपन्न ि संकटासन्नता बढी भएको लाभग्रािी समुि,
- िालसम्म सुलबिा बाट बलन्चत ििेका समुिलाई प्राथलमकता क्रर्दने,
(४) छनौट गरिएको लाभग्रािी समुिको अनुमोर्दन तथा लसफारिस लजल्ला कृ लष
लवकास सलमलतले गनेछ |
(५) काययक्रम कायायन्वयनको अवस्था ि आवश्यकताको आिािमा भलवष्यमा
यस्ता क्रकलसमका काययक्रममा व्यापकता ल्याउन प्रालवलिक उपयुक्तताि
संभाव्यताका आिािमा अन्य लजल्लािरुमा समेत यो काययक्रमलाई लवस्ताि गनय
सक्रकनेछ ।
५. काययक्रम संचालन गने लवलि : (१) काययक्रम सञ्चालनको लालग प्रभावकािी
व्यवस्था लमलाउने, समग्र काययक्रमको अनुगमन तथा मुल्यांकन गिी/गिाई प्रगलत
सलमक्षा गनयका लालग र्देिाय बमोलजमको जलवायु अनुकुललत गाँउ काययक्रम
कायायन्वयन सलमलत ििनेछ–
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(क) मिालनर्देशक, वाताविण लबभाग
-संयोजक
(ख) प्रलतलनलि, कृ लष लवभाग(योजना शाखा)
- सर्दस्य
(ग) प्रमुख, वाताविण प्रर्दुषण शाखा
-सर्दस्य
(घ) प्रमुख, आर्थयक प्रशासन शाखा
-सर्दस्य
(ङ) प्रमुख, वाताविणीय प्रभाव अनुकुलन शाखा
सर्दस्य सलचब
(२) अनुगमन लगायत काययक्रमसगँ सम्वलन्ित सवै क्रकलसमका खचय उल्लेलखत
सलमलतको लसफारिशमा वाडँफाड गिी सोलि काययक्रममा लवलनयोलजत वजेटबाट
व्यिोरिने छ ।
(३) समुिले काययक्रम माग गर्दाय समुिको लनणयय, अनुसूची३अनुसािको लनबेर्दन ि
र्दफा ६(८) मा उल्लेलखत क्षेर ि काययक्रम अन्तगयत ििी मोटामोटी कामको
लवविण सलितको अनुसूची ४ वमोलजमको कायययोजना पेश गनुयपनेछ|
(४) र्दफा४(४) बमोलजमको लसफारिश प्राप्त भए पलछ लवभागले छनौट भएका
समुिसँग काययक्रम सञ्चालनका लालग अनुसूची २ बमोलजमको ढाँचामासम्झौता
गनेछ |काययमा सिजताका लालग सलमलतले आवश्यक शतयिरू तोक्रक लजल्ला कृ लष
लवकास कायायलयलाइ सम्झौता गने गिी लवभागले अलिकाि प्रत्यायोजन गनय
सक्रकनेछ । ति लागत अनुमानको स्वीकृ लत,सशोिन ि अलन्तम लवलको स्वीकृ लत
लवभागवाट हुने छ ।
(५) काययक्रमको कु ल लागतमा कलम्तमा २०% नगर्द वा श्रमर्दान लाभालन्वत
समुिले व्यिोनुय पनेछ |
६. आर्थयक काययलवलि : (१) सम्झौता अनुसाि समुिलाइ प्राप्त हुने आर्थयक
सियोग समुिका अध्यक्ष ि कोषाध्यक्षको सयुक्त र्दस्तखतवाट संचालन हुने
गिी समुिको नाममा खोललएको बैंक खातामा पठाइनेछ |काययमा सिज ि
प्रभावकािी हुने र्देलखएमा लजल्ला कृ लष लवकास कायायलयको नाममा चेक
ड्राफ्ट आक्रर्द पठाई सो कायायलय माफय तसमुिको नाममा उपयुयक्त अनुसाि
खोललएको बैंक खातामा िकम पठाइने छ । समुिले तपलसलका प्रकृ या पुिा
गिी सो कायायलयमा िकम माग गनुय पने छ ि कायायलयलेलवभागले तोके को
प्रालवलिकको लसफारिसका आिािमा िकम माग गिी यस काययलवलिमा
उल्लेलखत प्रकृ या अनुसाि भुक्तानी क्रर्दनु पने छ । आर्थयक वषयको अन्त्य सम्ममा
खचय नभएमा यस्तो िकम स्वतः क्रिज हुनेछ । समुिको खातामा िकम सानय
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पाइने छैन । यस्तो िकमको आन्तरिक लेखा पिीक्षण गिाइ वेरुजु कायम
भएमा फछ्यौट समेत गिी गिाई सबै सक्कल श्रेस्ता अलन्तम लेखापिीक्षणका
लालग लवभागमा पठाउनु पने छ । बैठक भत्ता,अनुगमन लगायत प्रशासनीक
काययको लालग कु ल लागत अनुमानको र्दुई प्रलतशत (कलन्टनजेंसी) सम्म
कायायलयले खचय गनय सक्ने छ ।
(२) समुिले िकम माग गर्दाय यथातय खचय खुल्ने गिी सक्कल लबल, भिपाई, भौचि
लगायतका सम्पूणय कागजपर पेस गनुय पनेछ | अलन्तम पटकको िकम माग
गर्दाय स्थानीय प्रलतलनलि िवहुसख्यक लाभग्रालिको िोिविमा प्राप्त
िकम,काययमा भएको खचय लवविण सावयजलनक गिी अनुमोर्दन गिाई
सावयजलनक सुनुवाई गिे को लनणयय समेत समुिले पठाउनु पनेछ ।
(३) लवभागले तोके को प्रालवलिकको लसफारिसका आिािमा सम्झौता अनुसाि
सम्पन्न भएको यथाथय काययको भुक्तानीगरिनेछ ।
४) समुि सम्वन्िी काययलवलि,पेश्की लगायतका व्यवस्था सावयजलनक खरिर्द
ऐन,२०६३ तथा सावयजलनक खरिर्द लनयमावली,२०६४ अनुसाि हुनेछ ।
(५) प्रचललत कानुन अनुसाि रित नपुलग प्राप्त भएका लबल भपायइिरुको भुक्तानी
हुने छैन ।
(६) सम्झौता अनुसािको कायय नभएमा,प्राप्त िकम लिनालमना वा मस्यौट गिे मा
वा नक्कली लवल भपायइ वनाइ भुक्तानी ललएको प्रमाणीत भएमा समुिका
सम्वलन्ित पर्दालिकािी वा सर्दस्यलाइ प्रचललत कानुन अनुसाि कािवािी
गिी सिकािी बाँकी सिि असुल उपि गरिने छ ।
(७) समुिलाइ आवश्यक पनय सक्ने ड् ्इङ,लडजाइन,स्पेलशक्रफके शन,लागत
अनुमानको तयािी गनय,सम्पन्न काययको प्रालवलिक नाप जाचँ गिी भुक्तानीका
लालग लसफारिश गने,कायय सम्पन्न प्रलतवेर्दन बनाउने समेतका सवै क्रकलसमको
प्रालवलिक सियोगको व्यवस्था लवभागले लमलाउने छ । लवभागमा सम्वलन्ित
काययका लालग आवश्यक प्रालबलिक जनशलक्त उपलब्ि हुन नसके मा
सावयजलनक खरिर्द ऐन २०६३ तथा लनयमावली २०६४ अनुसाि प्रालबलिक
पिामशयर्दाता लनयुक्त गिी प्रालवलिक सियोग ि अनुगमनको काययमा समेत
खटाउन सक्नेछ |
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(८) काययक्रम कायायन्वयनका लालग पलिचान गरिएका र्देिाय बमोलजमका ५ वटा
क्षेरका क्रक्रयाकलापिरुमा र्देिाय बमोलजमको खचय गने गरि िकम उपलब्ि
गिाइनेछ –
(क) जलमा जलवायु अनुकुलन (Water Smart Practices)
 बलेशीको पालन संकलन(Rooftop Water Harvesting) : Gutter,
Conduits, Inlet/Outlet Pipe का लालग बढीमा ६ इन्च परिलिको ४०
लमटि Plastic पाइप खरिर्द, प्रलत घििुिी |
 प्लालस्टक पोखिी (Plastic Pond) : ३६×२४ वगय क्रफट सम्मको
१२०/१५० लजएसएम को लसलपोललन प्लालस्टक खरिर्द, प्रलत घििुिी |
खाडल लनमायण कायय समूि/घििुिी बाट |
 पालन घैटो (Cemented Water Tank) : ७०० ललटि पानी घैटोको
लालग १० बोिा लसमेन्ट तथा २ जना र्दक्ष जनशलक्तको २ क्रर्दन बिाबिको
र्दैलनक ज्याला (ज्यालार्दि लजल्ला र्दि िे ट बमोलजम हुने गरि), प्रलत घििुिी
| अन्य लनमायण सामग्री समूि/घििुिी बाट |
 सौयय पानी तान्ने पम्प (Solar Water Pump) : ३०००-४२०० ललटि
प्रलत घण्टा पानी फल्ने सौयय पानी तान्ने पम्पको लालग प्रलत घििुिी कु ल
मुल्यको ६०% सम्म अनुर्दान सियोग वा समुर्दाय/लनलज क्षेरले
ब्यबस्थापन गने खानेपानीको लालग सौयय पमम्पंग प्रणालीमा कु ल लागतमा
रु. १५ लाखमा नबढ्ने गरि ६० % सम्म अनुर्दान सियोग वा
समुर्दाय/लनलज क्षेरले ब्यबस्थापन गने कृ लषयोग्य जलमनमा लसचाई
संचालन गनय सौयय पमम्पंग प्रणालीमा कु ल लागतमा रु. २० लाखमा नबढ्ने
गरि ६० % सम्म अनुर्दान सियोग उपलब्ि गिाईनेछ |
 लसमसाि संिक्षण/पानीको मुिान संिक्षण (Wetland/Water Source
Conservation): भत्के को, लबग्रेको पानी मुिान संिक्षणका लालग
ओभिलशएि/इलन्जलनयिको इलस्टमेट बमोलजम बढीमा रु. १००,०००
सम्मको, प्रलत समुि बढीमा १ वटा |

(ख) काबयन तथा उजायमा जलवायु अनुकुलन (Carbon and Energy
Smart)
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 सुिारिएको चुल्िो (Improved Stoves) : १ Rocket Stove प्रलत
घििुिी |
 वृक्षािोपण (Plantation) : लजल्ला वन/बनस्पलत कायायलयको समन्वयमा
तोक्रकएको प्रजालतका कलम्तमा २००० लबरुवा िोपणका लालग बढीमा रु.
२०००० सम्मको सुलचकृ त प्रांगारिक मल तथा अन्य सामग्री | श्रमर्दान
समूि/घििुिीबाट |
(ग) कृ लषमा जलवायु अनुकुलन (Agriculture Smart)
 सुिारिएको गोठ (Improved Cattle house) : बढीमा ८ बोिा लसमेन्ट,
१० के .लज. फलामे छड, ४०० ग्राम ताि तथा २ जना र्दक्ष जनशलक्तको २
क्रर्दन बिाबिको र्दैलनक ज्याला (ज्यालार्दि लजल्ला र्दि िे ट बमोलजम हुने
गरि), प्रलत घििुिी | अन्य लनमायण सामग्री समूि/घििुिी बाट |
बायोचािको प्रयोग गिी पशुमुर उपयोगमा प्रलत खाडल लनमायणमा रु.
१००० सम्म प्रलत घििुिी |
 जैलवक लबषार्दी (Bio-pesticide) : १०० ललटि क्षमताको प्लालस्टकको
कालो ट्ांकी, प्रलत घििुिी |जैलवक लबषार्दी खरिर्दका लालग प्रलत समूि
एकमुस्ट रु. २०,००० सम्म मार |
 थोपा लसचाई (Drip Irrigation) : Drip Irrigation Set प्रलत घििुिी |
 सुक्खा सिन सक्ने बालीका लबउलबजन (Drought Resistant
Crops/Vegetables) : लजल्ला कृ लष लवकास कायायलयले लसफारिस
गिे का लबउलबजन प्रलत समूि बढीमा रु. १००,००० सम्मको |
 तिकािी खेतीको लालग प्लालस्टक टनेल (Plastic Tunnel) : १२ × ६
वगयलमटि प्लालस्टक सीट (४५ -७० लजएसएम) प्रलत घििुिी | अन्य
लनमायण सामग्री समूि/घििुिीबाट |
 गड्यौला मल (Vermi-compost) : गड्यौला मलतयाि गनय प्रलत घििुिी
एक क्रकलो गड्यौला |
(घ) जैलवक लबलबितामा जलवायु अनुकुलन (Biodiversity Smart)
 किे साबािीमा जलडबुटी खेलत (Home Herbal Garden) : कलम्तमा
१०० वगय लम. क्षेरमा जलडबुटी खेतीको लालग आवस्यक सामग्री खरिर्द गनय
प्रलत घििुिी बढीमा रु. ५००० सम्म |
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 लबरुवा उत्पार्दन नसयिी (Master Nursery for Plant Production) :
१ नसयिीबाट कलम्तमा ४० घििुिी लाभालन्वत हुनेगिी ५ लमटि चौडाई ि
१० लमटि लम्बाईको नसयिी लनमायण गनय अनुसूची ५ बमोलजमको सामग्री
ि नक्सानुसाि |
(ङ) लशक्षामा जलवायु अनुकुलन (Knowledge Smart Activities)
 क्षमता अलभवृलि (Capacity Enhancement) : अनुसूची ५ को
ताललका बमोलजम ििने गिी प्रलत समूिमा १ पटक १ क्रर्दने क्षमता
अलभवृलि ताललम काययक्रम |
 सामुर्दालयक लबउवीजन बैंक (Community Seed Bank) : सामुर्दालयक
लबउवीजन बैंक स्थापनाको लालग समुिको माग/आवश्यकता बमोलजम
खचय हुने गिी प्रलत समूि बढीमा रु.५०,००० |
 तापक्रम तथा वषाय मापन (Temperature and Precipitation
Measure): तापक्रम तथा वषाय मापन गने स्टेसन प्रलत समूि १ वटा |
(९) समुिले प्राप्त गिे को आर्थयक सियोग मालथ उल्लेलखत ५ वटा क्षेरका
क्रक्रयाकलापिरु अन्तगयतको सामग्री खरिर्द, कामर्दाि ज्याला बािेकको अन्य खचय
लशषयकिरु (प्रशासलनक खचय, भ्रमण खचय, समुिको छलफल तथा लचयापान) मा
प्रयोग गनय पाईने छैन |
(१०) सावयजलनक खरिर्द ऐन २०६३, तथा लनयमावली २०६४ मा स्पष्ट नभएको
लवषयमा मार प्रस्तुत काययलवलि अनुसाि हुनेछ ।
७. बजेट सम्बलन्ि व्यवस्था : (१)यस काययक्रमको संचालनको लालग आवश्यक
बजेट नेपाल सिकािको बार्षयक स्वीकृ त काययक्रममा उल्लेख भए बमोलजम
हुनेछ |
परिच्छेर्द -३
काययक्रम अनुगमन तथा मुल्यांकन व्यवस्था
८. काययक्रम अनुगमन तथा मुल्यांकन : (१) यस काययक्रमको अनुगमन तथा
मुल्यांकन र्देिाय बमोलजम हुनेछ - यस काययक्रमको अनुगमन तथा मुल्यांकन
समय समयमा वा आवश्यकतानुसाि वाताविण लबभागबाट प्रभावकािी रूपमा
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गनुय पनेछ । अनुगमन तथा मुल्यांकन टोलीमा सम्बलन्ित लजल्लाको लजल्ला कृ लष
लवकास कायायलय/ लजल्ला बाताबिण, उजाय तथा जलवायु परिवतयन शाखा/
स्थानीय लनकाय को प्रलतलनलिलाई समेत संलग्नता गिाउन सक्रकनेछ ।
परिच्छेर्द -४
लवलवि
९.

अलन्तम
गनय सक्ने:

१. उर्दयपुि (प्रर्देश नं
१)

८. गोखाय (प्रर्देश नं ४)
व्याख्या
(१) यस

काययलवलिको काययन्वयनमा के लि वािा व्यविान आइपिे मा वा र्दुलबिा उत्पन्न
भएमा मन्रालयले सोको अलन्तम व्याख्या गनय सक्नेछ |
१०. काययलवलिमा संशोिन तथा परिमाजयन गनय सक्ने : (१) यस काययलवलिमा
आवश्यकता अनुसाि मन्रालयले समय समयमा आवश्यक संशोिन तथा
परिमाजयन गनय सक्नेछ ।

अनुसूची -१
र्दफा ४(१) संग सम्बलन्ित
जलवायु अनुकुललत गाउँ काययक्रम लागु हुने लजल्लािरु
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२. ओखलढु ंगा (प्रर्देश ९. रुकु म (प्रर्देश नं ५)
नं १)
३. सप्तिी (प्रर्देश नं २) १०. िोल्पा (प्रर्देश नं ५)
४. लसिािा (प्रर्देश नं
२)
५. िामेछाप (प्रर्देश नं
३)
६. भक्तपुि (प्रर्देश नं
३)
७. लमजुंग (प्रर्देश नं
४)

११. सुखेत (प्रर्देश नं ६)
१२. सल्यान (प्रर्देश नं
६)
१३. कं चनपुि (प्रर्देश नं
७)
१४. र्दाचुयला (प्रर्देश नं
७)

अनुसूची -२
र्दफा ५(४) संग सम्बलन्ित
सम्झौता पर
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यो सम्झौता पर नेपाल सिकाि, जनसंख्या तथा वाताविण मन्रालय, वाताविण
लबभाग, कु पन्डोलको आ.व. .................को स्वीकृ त वार्षयक काययक्रम
अनुसािको "सात वटा प्रर्देशमा १४ वटा Climate Smart Village स्थापना
गने"
काययक्रम
काययन्वयन
गने
लसललसलामा
...........................................................(ठे गाना)
का
.......................................................... कृ षक समूि/सिकािी/उपभोक्ता
समूि/अन्य सिोकािवाला समुि (यसपलछ र्दोस्रो पक्ष मालनने) ि वाताविण
लवभागवा लजल्ला कृ लष लवकास कायायलय (यसपलछ प्रथम पक्ष मालनने) बीच
तपलशलमा उल्लेख भए अनुसाि गने गिाउने सिमलत सलित यो सम्झौता परमा
िस्ताक्षि गिी र्दुवै पक्ष बीच ललयौ/क्रर्दयौ |
तपलशल
(१) काययक्रममा सिभागी हुन र्दोस्रो पक्षले पलिलो पक्षलाई काययक्रम कायययोजना
पेश गनेछ, जसमा समुिले िालसल गनय खोजेको लक्ष्य, लाभालन्वत घििुिी
संख्या, लसमान्तकृ त जनसंख्या/मलिलाको संख्या, समुिले आफ्नो पिलमा गने
प्रयासिरु ि क्रर्दघयकाललन जगेनाय गने लवलि बािे उल्लेख गरिनेछ |
(२) र्दोस्रो पक्षले जलवायु अनुकुललत गाउँ काययक्रम काययन्वयन गनयका लालग
आवश्यक क्रक्रयाकलापिरु प्रस्ताब गर्दाय समुिको लनणयय सलित समुिको
लेटिप्याडमा लनबेर्दन पेश गनेछ | यसरि प्रस्ताब गरिएका क्रक्रयाकलापिरु "
जलवायु अनुकुललत गाउँ काययन्वयन काययलवलि, २०७३" अन्तगयत ििेका मध्ये
बाट हुनुपनेछ साथै क्रक्रयाकलापको लागत, समय ि समुिले व्यिोने लागत समेत
स्पष्ट तोक्रकएको हुनुपनेछ |
(३) र्दोस्रो पक्षले आफै ले श्रमर्दान, अर्दक्ष जनशलक्त, संिचना जगेनाय का साथै
क्रक्रयाकलापको क्रर्दगोपना सम्बलन्ि आवश्यक कायय गने, समुिगत क्रक्रयाकलापिरु
गने तथा अन्य काययको लालग आवश्यक स्रोतको ब्यबस्थापन गनुयपनेछ | ति
आवश्यक प्रालवलिक सियोग एवं सम्बलन्ित पक्षिरु बीच समन्वय ि सियोग गने
गिाउने कायय सलमलतले गनेछ |
(४) र्दोस्रो पक्षले यस सम्झौताका पलिलो ि र्दोस्रो बुंर्दा बमोलजमका कायय गिे पलछ
कु ल
सियोग
िकम
रु.
........................|
(अक्षिे पी
रु..............................................) भुक्तानीको लालग प्राप्त लबल/भिपाई
अनुसाि पटक पटक गिी र्दोस्रो पक्षको बैंक खातामा जम्मा हुनेगिी (A/C
Payee) सियोग िकम उपलब्ि गिाउनेछ | ति, पलिलो पटकको िकम
भुक्त्तानी पश्चात, सम्झौता अनुरुप सियोग सर्दुपयोग भए/नभएको अनुगमन
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टोललको जाँचबुझ ि लसफारिस बमोलजम मार र्दोश्रो पटकको िकम भुक्तानी
गरिनेछ | पलिलो पटकको िकम र्दुरुपयोग गिे को पाइएमा र्दोस्रो पटकको िकम
भुक्तानी गनय पलिलो पक्ष बाध्य हुनेछैन, ि पलिलो िकम समेत लनयमानुसाि
असुलउपि गरिनेछ
(५) यो सम्झौता आजको लमलत बाट लागु हुनेछ तथा सम्झौताको अवलि २०७४
असाि मसान्त सम्म कायम ििनेछ | यो सम्झौता अनुसाि समुिले असाि २०
गते लभर सम्पूणय काययिरु सम्पन्न गरि लबल भिपाई, सावयजलनक सुनुवाई, लनणयय
सलित फिफािकका लालग प्रथम पक्ष समक्ष पेस गनुय पनेछ | प्रथम पक्षले सम्पन्न
भएको कायय ि लबल भिपाईिरु प्रालबलिक जांच गिाई ५ क्रर्दन लभर भुक्तानी क्रर्दई
लिसाब फिफािक गनुय पनेछ |
(६) यस सम्झौता परमा उल्लेख भएका कु िािरु यसै बमोलजम ि अन्य कु िािरु
प्रचललत
लनयम
कानुन
अनुसाि
हुनेछ
|इलत
सम्बत
.............साल...................मलिना..................गते
िोज........................शुभम्
प्रथम पक्ष
र्दोस्रो पक्ष
सलमलतको तफय बाट
समुिको तफय बाट
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अनुसूची -३
(र्दफा ५(३) संग सम्बलन्ित)
जलवायु अनुकुललत गाउँ काययक्रमको आबेर्दन पर तथा समुिको लनणयय
श्रीमान् प्रमूखज्यु ,
वाताविण लबभाग, ..................
लवषयः जलवायु अनुकुललत गाउँ स्थापनाको लालग सियोग बािे ।
मिोर्दय,
वाताविण लवभागबाट प्राप्त जानकािी अनुसाि ..........................मा जलवायु
अनुकुललत गाउँ स्थापना ि सञ्चालन हुने भएकोले तपलसल अनुसािका कागजात
िाखी यो लनवेर्दन पेश गिे को छु । उक्त काययक्रम प्राप्त भएमा यस सम्वलन्ि
सम्झौता तथा काययलवलिमा उल्लेख भए अनुसाि काययक्रम सञ्चालन गनेछु ि यस
काययक्रमका लालग गरिएको सम्झौता तथा काययलवलि लवपरित गिे को पाइएमा
लवद्यमान कानून वमोलजम कािवािीको भागेर्दाि हुन मञ्जुि ििेको व्यिोिा समेत
अनुिोि गर्दयछु । आवेर्दन साथ तपलशल अनुसािका कागजातिरु यसै लनवेर्दन
साथ संलग्न िाखेको व्यिोिा समेत अनुिोि गर्दयछु ।
नामः
ठे गानाः
र्दस्तखतः
लमलतः
तपलशल
१. अनूसूची–४ अनुसािको संलक्षप्त कायययोजना
२. समूिको काययक्रम मागको लनणययको प्रलतलललप
३. समुिको र्दताय प्रमाणपरको प्रलतलललप ि र्दताय गने लनकायको लसफारिस
४. समूिका पर्दालिकािी िरुको नागरिकताको प्रलतलललप
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समूिको काययक्रम मागको लनणययको नमुना
आज लमलत .......................................का क्रर्दन वाताविण लवभागबाट
सञ्चालन हुने जलवायु अनुकुललत गाउँ काययक्रम कायायन्वयनका लालग
................. लजल्लाको ......................गा. लव. स./न. पा. को वाडय न.
........... लस्थत ........................ गाउँ मा ................................समूिको
तपलशल अनुसािको सर्दस्यिरुको उपलस्थलतमा छलफल गिी लनम्नलललखत
लनणययिरु गरियो ।
तपलशल
क्र. स.

नाम
र्दस्तखत

ठे गाना

सम्पकय न.

प्रस्ताविरु
१. सम्पन्न गरिने क्रक्रयाकलापिरुको सम्वन्िमा
२. संलक्षप्त कायययोजना प्रस्ताव सम्वन्िमा
लनणययिरु
१. प्रस्ताव न. १ मालथ छलफल हुँर्दा वाताविण लवभागबाट सञ्चालन हुने
जलवायु अनुकुललत गाउँ काययक्रमका लालग
................................(क्रक्रयाकलापिरु उल्लेख गने) प्रस्ताव गने लनणयय
गरियो ।
२. प्रस्ताव न. २ मालथ छलफल हुँर्दा यस काययक्रममाफय त गरिने क्रक्रयाकलापिरु,
सिभालग हुने घििुिीिरुको संख्या ि अनुमालनत लागत समेट्ने गिी तोक्रकय
बमोलजमको संलक्षप्त कायययोजना प्रस्ताव तयाि गिी वाताविण लवभागसमक्ष पेश
गने लनणयय गरियो ।
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(सिभागीिरु मध्येबाट र्दस्तखत)
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अनुसूची -४
(र्दफा ५(३) संग सम्बलन्ित)
संलक्षप्त कायययोजना प्रस्ताव
१.समूिको छोटो लचनािी ि लक्ष्य
२. लवद्यमान भौलतक, लवलत्तय तथा अन्य पूवायिाििरु
३. सञ्चालन गरिने क्रक्रयाकलापिरु (जल, कावयन तथा उजाय, कृ लष, जैलवक
लवलविता ि लशक्षा क्षेरमध्ये प्रत्येक क्षेरबाट कलम्तमा एउटा पने गिी)
र. क्षेर क्रक्रयाकलाप
प्रलत
सिभागी कु ल
काययक्रम लनलज
स.
इकाई घििुिी खचय
खचय
लगानी
खचय
संख्या
(रु.)
सियोग
(रु.)

४. क्रक्रयाकलाप संचालन गनय लाग्ने समय
५. लाभालन्वत मलिला तथा लसमान्तकृ त जनसंख्या
६. क्रर्दघयकाललन जगेनाय लवलि
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अनुसूची -५
(र्दफा ६ (घ) संग सम्बलन्ित
नसयिी लनमायणको लालग आवश्यक सामग्री ि नक्शा
५ × १० लमटिको नसयिी लनमायणको लालग आवश्यक सामग्रीको लवविण
लनम्नानुसाि छ –
क्र. सं सामानको नाम्
इकाई
सामानको
कै क्रफयत
परिमाण
१.
खामोको लालग बाँस
संख्या
१०
समुिको
लगानी
२.
भाटाको लालग बाँस
संख्या
८
समुिको
लगानी
३.
बलोको लालग बाँस
संख्या
६
समुिको
लगानी
४.
बाध्नको लालग
के .लज.
२
सियोग
प्लालस्टकको डोिी
५.
४५-७० लज.एस.एम. वगय.लम.
१७५
सियोग
को प्लालस्टक
६.
अग्रोनेट
वगय.लम.
१७५
सियोग
७
प्लालस्टक जोड्ने टेप
िोल
२
सियोग
८.
जुटको सूतली
के .लज.
३
सियोग
९.
ज्यामी
संख्या
१०
समुिको
श्रमर्दान
१०. ज्यामी
संख्या
५
सियोग
लचर नं. १ : १० लमटि × ५
लमटि नसयिीको िे खांकन
लवलि(Layout)
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लचर नं. २ : नसयिीमा भाटा िाख्ने तरिका
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