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पााँचखपन नगरपालिका, संखवुासभा 

स्थानीय राजपत्र 
खण्डः  1   संखयाः 15   लिल ः 2078/10/28 

 

भाग-2 

पााँचखपन नगरपालिका 
 

 

कृषि षवकास काययक्रि सञ्चािन लनयिाविी, २०७८ 

नगर काययपालिकाबाट स्वीकृ  लिल ः 2078/10/21 

प्रिाणिकरि लिल ः2078/10/23 

प्रकाशन लिल ः2078/10/28 
 

पााँचखपन नगरपालिका संखवुासभा अन् गय को कृषि षवकास काययिाई व्यवणस्थ  बनाउन jf~5gLo ePsf]n], 

  kfFrvkg gu/kflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw lgoldt ug]{ P]g @)&* sf] bkm # adf]lhd 

kfFrvkg gu/ sfo{kflnsfn] of] lgodfjnL agfPsf] 5 . 

पररच्छेद १ 
प्रारणभभकः 
१. संणिप्त  नाि  र  प्रारभभ 

(क) यो  लनयिाविीको  नाि  “कृषि षवकास काययक्रि सञ्चािन लनयिाविी, २०७८ रहनेछ । 

(ख) यो लनयिाविी पााँचखपन नगरपालिका नगर काययपालिकाबाट स्वीकृ  भएपलछ प्रारभभ हनुेछ । 

 

२.पररभािाः   षविय वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस लनयिाविीिा 
(क) “नगरपालिका” भन्नािे पााँचखपन नगरपालिका सभझन ुपदयछ । 

(ख) “कृषि षवकास शाखा” भन्नािे पााँचखपन नगरपालिकाको कृषि षवकास शाखा सभझनपुदयछ । 

(ग) “सेवा केन्र” भन्नािे पााँचखपन नगरपालिका िा ह को कृषि सेवा केन्र सभझन ुपदयछ । 

(घ) “काययक्रि” भन्नािे पााँचखपन नगरपालिका कृषि षवकास शाखाको काययक्रि सभझन ुपदयछ । 

(ङ) “सेवा” भन्नािे कृषि षवकास सेवा सभझनपुदयछ ।
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(च) “सिूह” भन्नािे पााँचखपन नगरपालिका लभत्रका  था साझेदारी स्वालित्विा रषह नेपाि सरकारको कुनै पलन 
आलिकाररक लनकाय साथै साषवक णजल्िा कृषि षवकास कायायियिा षवलिव  रुपिा द ाय भएको कृषि काययिा संिग्न 
सकृय कृिक सिूह सभझनपुदयछ । 

(छ) “सहकारी” भन्नािे पााँचखपन नगरपालिका लभत्रका  था साषवकिा लडलभजन सहकारी कायायियिा हाि पााँचखपन 

नगरपालिका नगर काययपालिकाको कायायियिा षवलिव  रुपिा द ाय भएको सकृय कृषि सहकारी  सभझनपुदयछ । 

(ज) “फिय” भन्नािे पााँचखपन नगरपालिका लभत्रका  था एकि वा साझेदारी स्वालित्विा रषह नेपाि सरकारको कुनै पलन 
आलिकाररक लनकायिा षवलिव  रुपिा द ाय भएको कृषि काययिा संिग्न सकृय कृषि फिय सभझनपुदयछ । 

(झ) “काययदि” भन्नािे नगरपालिकािा गठि  काययदि सभझनपुदयछ । 

(ञ) कायायिय/नगरपालिकाको  कायायिय भन्नािे पााँचखपन नगरपालिका नगर काययपालिकाको कायायिय सभझन ुपछय । 

(ट) अनगुिन  था ियुाङ्कन सलिल  (कृषि) भन्नािे पााँचखपन नगरपालिकाको कृषि षवकास काययक्रिहरु संचािनको 
काययिा स्थिग  अनगुिन, लनररििका िालग गठि  सलिल  बझु्नपुदयछ । सो सलिल  नगरपालिकाको उपिेयरको 
ने तृ्विा कृषि, पशपुन्छी, प्रशासन/योजना  था िेखा शाखाको प्रल लनलित्व गरेर ५-७ सदस्यीय हनुेछ । 
 

३. उद्दशे्यहरु :  

यस लनयिाविीको उद्देश्यहरु देहाय बिोणजि रहने छन ्। 

३.१ कृषि व्यवसायको उद्यिणशि ा प्रवर्द्यन एवं व्यवसाषयकरि गनयका िालग आवश्यक प्रषवलि  था लसपिाई िणि  
वगयसभि पयुायउन सहयोग स्वरुप अनदुान  था टेवा प्रदान गने । 

३.२ कृषि व्यवसाय  था उद्यि व्यवसायहरुको षवकास एवं षवस् ार गनय उपभोक्ताहरुिाई उत्प्ररेर  गने । 

३.३ कृषिजन्य बािीहरुको उत्पादन िाग  घटाई स्वदेशी उत्पादनिाई राषिय  था अन् राषिय स् रिा प्रल स्पिी 
बनाउने  

३.४ कृषि व्यवसायिाई थप रोजगारको अवसर सजृना गरर आयआजयनिा प्ररेर  गदै िैजाने। 

३.५ प्राङ्गाररक खेल िाई प्रोत्साहन एवं जोड ठदाँदै प्राङ्गाररक उत्पादन िेत्रको रुपिा षवकास गदै िैजाने । 

 

३.६ स्थालनय स्रो  सािनको उपयोगिा जोड, कृषि जैषवक षवषवि ाको संरिि, सभवियन एवं ठदगो र वैज्ञालनक उपयोग 
गरी पयायवरणिय सन् िुन कायि गनय सहयोग पयुायउने । 

३.७ सरकारी, गैह्र सरकारी  था लनणज संस्थाहरुको िि ा अलभवृषर्द् गदै श्रो  केन्र सदुृषिकरि र ठदगो सेवा प्रदान 
गने । 

३.८ एक वडा एक उत्पादन काययक्रि िाफय   प्रत्येक वडािाई बािी षवशेि िेत्रको रुपिा षवकास गदै िैजाने । 

३.९ अन्य  ोषकए बिोणजि । 
पररच्छेद २ 

४. संस्थाग  षवकास काययक्रि 

 

लिल्दाजलु्दा सिस्या, आवश्यक ा र चाहानाहरु भएका न्यनु ि ्१५ वा सो भन्दा बिी व्यणक्तहरु लिलि आफ्ना 
लनणि  साझा उद्देश्यहरु सािषुहक प्रयत्नर्द्ारा प्राप्त गनय बनाइएको संगिनिाई सिूह भलनन्छ ।कृषि षवकासका 
काययक्रिहरु, सेवा एवं प्रषवलि प्रवाहको सहज ाका िालग कृषि काययिा संिग्न कृिकहरुको सांगिलनक स्वरुपिाई 
कृिक सिूहको रुपिा लिइएको छ ।कृषि षवकासका काययक्रिहरु सञ्चािन  था कायायन्वयन कृिक सिूह, सहकारी, 
व्यवसाषयक फिय, व्यवसाषयक कृिक िाफय   गररने छ । 

 

४.१ कृिक सिूह द ाय गिन/पनुगयिन काययक्रि 

 

यस पााँचखपन नगरपालिका नगर काययपालिकाको कायायियिा कृिक सिूह द ाय गररनेछ । द ाय दस् रु 
पााँचखपन नगरपालिकाको आलथयक ऐन अनसुार हनुेछ । यसको िालग कृिक सिूहिे सिहु षववरि फाराि सषह को 
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लनवेदन फाराि (अनसूुची 2)  था सिूहको प्रिाणि  षविान (अनसूुची १) सषह को लनवेदन पेश गनुयपनेछ । सिूह 
द ायको िालग सिूहको िेगाना रहेको नगरपालिकाको वडा कायायियबाट लसफाररस लिनपुनेछ ।यसरी द ाय भएको 
सिहुको अवलि २ विय रहनेछ । यसरी द ाय भएको सिूहको अलभिेख नगरपालिकािा  था कृषि षवकास शाखािा  
(सिूह द ाय फाराि नं.१ बिोणजि) राणखनेछ ।कृिक सिूहिे आवश्यक ाको आिारिा गठि  कृिक सिूह पनुगयिन 
गनय सक्नेछ  र सो को जानकारी नगरपालिका नगर काययपालिकाको कायायियिा ३० ठदनलभत्रिा गराउनपुदयछ । 

 

नोट :- सालबकिा णजल्िा कृषि षवकास कायायियिा गिन भएको सिूहिाई यसै  लनयिाविी अनसुार गिन 
भएको िालन नषवकरि गदाय णजल्िा कृषि षवकास कायायियबाट जारी गरेको प्रिाि-पत्रको आिारिा यस कायायियिा 
सूणचकृ  गरर परुानो प्रिाि-पत्र खारेजी गरर नंया नलबकरिको प्रिाि-पत्र उपिि गराइनेछ | 
 

४.१.१ कृिक सिूह नषवकरि गनेः- 
 

कृिक सिूहिे आफ्नो कृिक सिूह द ाय प्रिाि-पत्रको नषवकरि गनुयपनेछ । यसको िालग कृिक सिूहिे 
प्रिािपत्रको भयाद सषकएको ३५ ठदनलभत्र लनवेदनका साथिा सक्कि प्रिािपत्र सषह  कायायियिा पेश गनुयपनेछ र सो 
को िालग रु. ५०/- राजश्व नषवकरि शलु्क बाप  िाग्नेछ ।भयाद सषकएको ३६ औ ंठदन देणख एक वियसभि रु. 
१००/- राजश्व शलु्क िाग्नेछ भने एक वियपिा  प्रत्येक विय रु. १०० का दरिे थप राजश्व िाग्नेछ । कृिक 
सिूहको प्रिाि पत्र ३ वियसभि नषवकरि नगरेिा  पनु: नषवकरि गनय कायायिय बाध्य हनुे छैन। प्रिाि पत्र हराएिा 
प्रिाि पत्रको प्रल लिषप लिन पषहिो विय रु. १०० दस् रु िाग्नेछ र नलिएको खण्डिा प्रत्येक विय दस् रु दोब्बर हुाँदै 
जानेछ । 

 

४.१.२ कृिक सिहुको षविानको निूना देहाय अनरुुप हनुेछ । सिूह गिन गरर कायय सलिल बाट षविान णस्वकृ  
गराइ द ायको िालग १/१ प्रल  सिावेश गरर  नगर कृषि लबकाश शाखा नगरपालिकाको कायायियिा पेश गनुय पनेछ 
। 

 

४.१.३ कृषि षवकासका काययक्रिहरु प्रभावकारी रुपिे सञ्चािन गनयका िालग कृिक सिूहको अिावा कृषि सहकारी, 
व्यवसाषयक फिय, व्यवसाषयक कृिक िाफय   पलन गररने छ । नगरपालिका लभत्रका  था साषवकिा लडलभजन सहकारी 
कायायिय र घरेि ु कायायियिा हाि नगरपालिका कायायियिा द ाय भएका फिय  था सहकारीहरुको अलभिेख 
नगरपालिकाको कायायियिा राणखनेछ सहकारी  था फिय दवैुिे स्थायी िेखा नं.(PAN) अलनवायय रुपिा लिएको हनु ु
पनेछ । 

 

 ालिि काययक्रि 

कृषि प्रषवलि हस् ान् रि एवं षवस् ार गनय  ालिििाई प्रभावकारी िाध्यिको रुपिा लिइएको छ ।कृषि षवकास 
काययक्रििा संिग्न प्राषवलिकहरुको कायय दि ा विाउाँदै िैजानको साथै कृिकहरुिा अन् र लनषह  ज्ञान सीप 
अलभवृषर्द् गनुयनै  ालिि काययक्रिको प्रिखु चनुौ ी हो । पााँचखपन नगरपालिकाको कायायिय िूि ः लनभनानसुार 
 ालिि काययक्रिहरुको कायायन्वयनिा केणन्र  रहनेछ।   

 

५.१.  कृिक  ालिि 

 

५.१.१. पररचय/पषृ्ठभलूिः 
कृिक  ालिि भन्नािे नगरपालिकाको कायायिय वा अन्य िाउाँ जहााँ सञ्चािन गररने भए ा पलन सहभालगको 

िालग (आफ्नो घर वा साषवकको बसोबास वा आफ्नै वडा भन्दा बाषहर) आवासको व्यवस्था गनुयपने  ालिि 
सभझनपुदयछ । कृषिका षवषवि षविय षवशेि  ालििहरु नगरपालिका स् रिा १-३ ठदनसभि सञ्चािन गररनेछ । 
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यस  ालिििा २०-२५ जना कृिक सहभागी हनुेछन ्।  वडा स् ररय  ालिि काययक्रि वडािा संचािन गररने छ 
भने घणुभ  स्थिग   ालिि कृिकको खे बारी, सिदुाय, टोििा संचािन गररने छ । 

 

५.१.२ काययक्रिको उद्दशे्यः 
 कृिकहरुको षविय षवशेि ज्ञान सीप अलभवृषर्द् गनुय ालििको उद्देश्य हनुेछ। 

 

५.१.३ काययक्रिको प्राषवलिक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययषवलिः 
 

•  ालिििा सहभागी छनौट गदाय, सिूहिा योगदान पयुायएको, आफूिे लसकेको कुरा अरुिाई लसकाउन अग्रसर 
रही नगरको कृषि षवकासिा केही गछुय भन्न ेभावना भएको कृिक हनुपुनेछ । 

•  ालिििा िषहिा कृिकिाई प्राथलिक ा ठदई लिणश्र  सिूहबाट सिे  सकभर िषहिा सहभागी छनौट 
गनुयपनेछ  

•  ालिि व्यवस्थापनिा संिग्न हनुे प्राषवलिकहरु साँग लििी  ालिि काययक्रि  यार गरी  ालिि संयोजकिे 
लनभनानसुार कायय गनुयपनेछ । 

• सहभागी हनुे कृिकहरुिाई  ालििको जानकारी गराई सहभागी हनु बोिाउने । 

• शैणिक सािाग्रीहरु (श्रव्य दृश्य सािाग्रीहरु) को व्यवस्था लििाउने । 

•  ालिि काययक्रििा षफल्ड भ्रिि, षफल्ड  ालिि, षफल्ड अध्ययनको व्यवस्था भएिा सभबणन्ि  
संस्थाहरुसाँग पूवय सभपकय  राखी काययक्रि लनणि  गने ।  

 

५.१.४ नगरपालिका स् रीय/वडा स् रीय/घणुभ  स्थिग   ालिि काययक्रिको आलथयक पि/खचय 
िापदण्ड/नभसय देहाय बिोजीि हनुेछ  

 

क्र.स. नभसयको षववरि ईकाई दर 

१.  काययपत्र  यारी वाप  पाररश्रलिक रु. प्रल  काययपत्र १०००/- 
२.  काययपत्र प्रस् लु करि वाप  पाररश्रलिक रु. प्रल  काययपत्र १०००/- 
३.  सहभागीको खाजा (संयोजक,श्रो  व्यणक्त,प्रल वेदक र सहयोगी किचायरीिाई 

सिे  (उदघाटन  था सिापन सिारोहिा एक-एक पटक खाजा थप गनय 
सषकने) (अलिक ि ३५ सेट) 

रु./सहभागी/ठदन २००/- 

४.  िसिन्द (शैणिक सािाग्री) (अलिक ि ३५ सेट) रु.100.00 ३५०-
१०००/- 

५.   ालिि सािाग्री (कच्चा पदाथय, निनुा, इन्िन, पोकावन्दीका सािान, खररद 
गनुयपने सानाल ना औजार, रणजष्टर, िेटा काडय  िाकय र, टेप, स्केि, फोटोकपी 
पेपर आठद) 

रु. १००००/- 

६.   ालिि सषुविा ( ालिि कि  था भाडािा लिनपुने उपकरिको भाडा) रु. प्रचलि  बजार 
दर अनसुार 

७.  संयोजक भत्ता (अलिक ि १५ कायय ठदनसभि प्रल ठदन) रु. १००/- 
८.  सहयोगी भत्ता (अलिक ि १५ कायय ठदनसभि प्रल ठदन रु. ५००/- 
९.  वस् गु  टेवाM झोिा, पेनड्राइभ आठद षव रि रु. १००००/- 
१०.  षवषवि (प्रिाि पत्र, पानी, सरसफाई  िु/ब्यानर ईत्याठदका िालग) रु. बिीिा 

१००००/- 
११.  प्रल वेदकको पाररश्रलिक रु./काययक्रि १५००/- 
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१२.  सहभागी कृिक दैलनक भ्रिि  था आवास खचय रु./सहभागी 
/प्रल ठदन 

६००/- 

१३.  सहभागी कृिक भाडा आ ेजा े िात्र रु./सहभागी प्रचलि  दर 
अनरुुप 

 

५.१.५ रष्टव्यः 
✓ कृिक  ालििको हकिा नगरपालिकाबाट स्वीकृ  िापदण्डिाई आिार लिई  ालिि खचय गनुय पनेछ । 

✓ एउटा किाको अषवि कणभ िा १ घण्टा ३० लिनेट हनु ुपदयछ । 

✓ काययपत्र  यार गदाय प्रणशिाथीहरुको स् र सहुाउाँदो शब्दाविीहरु  था भािा प्रयोग गनुय पदयछ। 

✓ यसरी  यार पाररएको काययपत्रहरु कभ ीिा ७५०-१०० शब्दको प्रबन्ि सभझनपुछय । 

✓ पारदशयक पाना, प्रस्  ुीकरि षटपोट वा प्रस्  ुीकरिको प्रयोजनका िालग  यार पाररएको अरु त्यस् ै 
सािाग्रीको छायााँ प्रल  काययपत्र हुाँदैन ्। 

✓ एकपटक प्रस्  ु गरेको काययपत्र पनुः प्रयोग गनय परेको खण्डिा उक्त काययपत्रिा आिलुनक प्रषवलिहरु 
सिे  सिावेश गरी पररिाजयन गरेर िात्रप्रयोग गनुयपनेछ। 

प्रस्  ु गररने काययपत्रिा प्रणशिाथीहरुको स् र, काययपत्रको शीिकय , प्रस्  ुक ायको नाि, पद  था प्रस्  ु गरेको 
लिल  सिे  उल्िेख गनुय पनेछ । 

✓ सहभागी कृिक दैलनक भ्रिि  था आवास खचय र आ ेजा े न.पा. स् ररय  ालिििा िात्र उपिब्ि गराईने 
छ । 

५.१.६ घणुभ  स्थिग   ालिि काययक्रिको आलथयक पि/खचय िापदण्ड/नभसय देहाय बिोजीि हनुेछ  

 

क्र.स. नभसयको षववरि ईकाई दर 

१.  काययपत्र  यारी वाप  पाररश्रलिक रु. प्रल  काययपत्र ४००/- 
२.  काययपत्र प्रस् लु करि वाप  पाररश्रलिक रु. प्रल  किा  ४००/- 
३.  सहभागीको खाजा (संयोजक,श्रो  व्यणक्त,प्रल वेदक र सहयोगी किचायरीिाई 

सिे  (अलिक ि ३५ सेट) 
रु.प्रल  सहभागी/ठदन २००/- 

४.   शैणिक सािाग्री (अलिक ि ३५ सेट)  रु. प्रल  सहभागी रू. १००/- 
५.   ालिि सािाग्री (कच्चा पदाथय, इन्िन, शैणिक सािाग्री आठद) एकिषु्ट २०००/- 

५.१.७ रष्टव्यः 
✓ कृिक  ालििको हकिा नगरपालिकाबाट स्वीकृ  िापदण्डिाई आिार लिई  ालिि खचय गनुय पनेछ । 

✓ घभु ी स्थिग   ालिि १-२ ठदन सभिको हनुे छ | 
✓ घभु ी स्थिग   ालिि कृषि सिहुिा संचािन हनुेछ | 
✓ एउटा किाको अवलि कणभ िा १ घण्टा ३० लिनेट हनु ुपदयछ र १ दीनिा ४ वटा भन्दा बिी किा 

राणखने छैन । 

✓ काययपत्र  यार गदाय प्रणशिाथीहरुको स् र सहुाउाँदो शब्दाविीहरु  था भािा प्रयोग गनुय पदयछ। 

✓ यसरी  यार पाररएको काययपत्रहरु कभ ीिा ७०० शब्दको प्रबन्ि सभझनपुछय । 

✓ पारदशयक पाना, प्रस्  ुीकरि षटपोट वा प्रस्  ुीकरिको प्रयोजनका िालग  यार पाररएको अरु त्यस् ै 
सािाग्रीको छायााँ प्रल  काययपत्र हुाँदैन ्। 

✓ घभु ी स्थिग   ालिििा सहभागी कृिकहरुिे दैलनक भ्रिि भत्ता र होटि बास खचय पाउने छैन | 
 

६= भ्रिि  कायक्रय ि  

 

६.१ अन् र  नगरपालिका  कृिक  भ्रिि काययक्रि 
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६.१.१ पररचय/पषृ्ठभलूि  था उदेश्य 

 

कृिकहरुिाई वरपरका नगरपालिका/नगरपालिकाका उत्पादन स्थि वा फाियहरुिा भ्रिि गराउाँदै त्यहााँका व्यवसाषयक 
बािी उत्पादन काययक्रिसाँग प्रत्यि अविोकन गराइ कृषि प्रषवलिहरुबारे नषवन ि प्रषवलिबाट प्रभाषव  गराई उक्त 
प्रषवलि अविभबन गनय सघाउ पयुायउन ुयस काययक्रिको उदेश्य हनुेछ ।   

  

६.१.२ काययक्रिको प्राषवलिक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययषवलिः 
✓ भ्रििको िालग केही पिेका, लसक्न सक्ने र लसकाउने भावना भएका कृिक छनौट गररनेछ । 

✓ भ्रिि काययक्रि (अविोकन स्थि, बस्न ेस्थान आठद) अलग्रि रुपिा  यार गरी भ्रिि गररने स्थि एवं सभबणन्ि  
व्यणक्तहरु  य गरी भ्रिि काययक्रि आरभभ गररनेछ। 

✓ भ्रििको सरुुिा पररचय लिने ठदने गरी काययक्रि स्पष्ट रुपिे व ाउने व्यवस्था लििाइनेछ । 

✓ भ्रिििाइ िाभप्रद  लु्याइ अन्त्यिा सिीिा गररनेछ । 

✓ भ्रिि सरुु गनय  ोषकएको स्थानिा भेिा हनु र फकय न बाटोको भयाद बाहेक कृिक भ्रििको अवलि ३-५ ठदनको 
हनुेछ 

✓ सहभागी कृिकहरु २५ देखी ३० जना हनुेछन । 

 

६.१.३ काययक्रिको आलथयक पि/खचय िापदण्ड/नभसय: 
 

क्र.स. नभसयको षववरि ईकाई दर 

१ बस ररजभेशन भाडा  था व्यवस्थापन  स्वीकृ  दर अनसुार 

२ स्थिग  अविोकन वाप  प्रस्  ु क ायको 
पाररश्रलिक 

रु./अविोकन स्थि १०००/- 

३ सहभागीको दैलनक भ्रिि  था आवास खचय रु./सहभागी/प्रल ठदन १०००/- 
४ िसिन्द(शैणिक साििी)   रु./सहभागी १००/- 
५ प्रल वेदकको पाररश्रलिक रु./काययक्रि २०००/- 

 

७. अन् र  सिूह  कृिक  भ्रिि  

 

7.१ पररचय/पषृ्ठभलूिः 
उत्कृष्ट कृिक सिूहिे गरेको कृषि गल षवलि  

प्रत्यि रुपिा हेरी अन्य सिूहिाई उत्प्ररेर  गनय अन् र सिूह कृिक भ्रिि गररनेछ । 

 

7.2काययक्रिको उद्दशे्यः 
कृिकहरुिाई नगरपालिका लभतै्र उत्कृष्ट कृिक सिूहको उत्पादन स्थि वा फाियहरुिा भ्रिि गराई षवषवि गल षवलि 
अविोकन गने िौका प्रदान गनुय । 

✓ एउटा सिूहका सदस्यहरुिाई नगरपालिका लभतै्र अको सिूहहरुिा भए गरेका गल षवलिहरुको अविोकन गराई 
एक आपसिा लसक्ने िौका प्रदान गनुय । 

✓ नगरपालिकाका षवषवि सिूहहरु बीच आपसी लित्र ा अलभवृषर्द् गराउन ु।  
7.2.३ काययक्रिको प्राषवलिक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययषवलिः 
भ्रिििा िलगने स्थानका कृिक सिूहरुिाई अलग्रि खवर गरी उनीहरुिाई आफूिे गरेका कृषिजन्य कृयाकिापहरुको 
साथै अन्य षवकास काययबारे व ाउन  यारी हनुे व्यवस्था लििाइनेछ । यो काययक्रि उल्िेणख  अन् र नगरपालिका 
कृिक भ्रिििा जस् ै लनयिाविी अपनाई छोटो रुपिा नगरपालिका लभतै्र सञ्चािन गरीनेछ । 
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 7.2.४ काययक्रिको आलथयक पि/खचय िापदण्ड/नभसय : 
अन् र  नगरपालिका कृिक भ्रििको नभसय अनसुार खचय गरीनेछ । 

 
८. प्रकाशन काययक्रि 

८.१ कृषि बिेुषटन प्रकाशन 

 

८.१.१ पररचय/पषृ्ठभलूिः 
 

नगरपालिका स् रिा जनचे ना जगाउन, प्रषवलि प्रसार गनय  था कृषिको व्यावसाषयकरि  था षवषवलिकरििा टेवा प्रदान 
गनय एवं कृषि सभबन्िी गल षवलिहरुबारे सरोकारवािाहरुिाई स-ुसूणच  गराउने उद्देश्यिे कृषि बिेुषटन प्रकाशन गररनेछ 
।   

 

८.१.२ काययक्रिको उद्दशे्यः  

स्थानीय स् रिा कृिकको आवश्यक ा अनसुार प्रषवलि प्रसारि गनय  था नगरपालिकाको कृषि गल षवलिहरुबारे 
सरोकारवािाहरुिाई ससूुणच  गराउने ।  

 

८.१.३ काययक्रिको प्राषवलिक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययषवलिः 
 

बिेुटीनिा नगरपालिकास् रिा सभभाव्य ा प्रषवलिहरुिाई सिेटेर जानकारीििुक प्रषवलि, आगािी लसजनिा गररने 
प्रिखु कृषि कियहरु, अनसुन्िानबाट लसफाररस भएका नयां प्रषवलि, सफि ाको कथा, सिस्या सिािान िूिक जानकारी 
 था िखुय-िखुय कृषि गल षवलि इत्याठद संिग्न गररनेछ ।बिेुषटन प्रकाशन गदाय नगरपालिकास् रिा सभपादक िण्डि 
बनाई यथा सभभव बािी, बागवानी, बािी संरिि, बजार, कृषिप्रसार आठद सबै िेत्रका जानकारी सिेषटनेछ । प्रकाशनिाई 
यथा सभभव सहभालग ात्िक बनाइनछे ।बिेुषटन न्यून ि A4 size paper िा एक पटकिा कणभ िा १०० प्रल  प्रकाशन 
गरीनेछ ।  बिेुषटन तै्रिालसक एवं चौिालसक रुपिा प्रकाशन गरीनेछ । 

 

८.१.४ काययक्रिको आलथयक पि/खचय िापदण्ड/नभसय : 
✓ बिेुषटन ४ पेजको िालग बिीिा रु. ४०००।- 
✓ विेुषटन ६ पेजको िालग बिीिा रु. ६०००।- 
✓ विेुषटन ८ पेजको िालग बिीिा रु. ८०००।- 
✓ रषङ्गन फोटो राखेर रषङ्गन छपाई गदाय बिीिा ५०  -१०० %रकि थप ।  

 

८.२ काययक्रि   था  प्रगल   पणुस् का प्रकाशन काययक्रि:  

८.२.१ पररचय/पषृ्ठभलुिः 
नगरपालिकािा सञ्चालि  र सभपाठद  काययक्रिहरु  था भए गरेका प्रगल को साथै अन्य षववरिहरु सिे  सभबणन्ि  
सबैिाई जानकारी गराउने उद्देश्यिे यस षकलसिको प्रकाशन गररनेछ । 

 

८.२.२ काययक्रिको उद्दशे्यः  

नगरपालिकाको कृषि षवकास काययक्रि  फय का सबै एकाईहरु (बािी, बागवानी, योजना, प्रसार आठद)िाई सिेटी वाषियक 
काययक्रि,प्रलग , षवशेि काययहरु र अन्य वस् गु  षववरिहरु प्रकाशन गनुय।  

 

८.२.३ काययक्रिको प्राषवलिक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययषवलिः 
पणुस् का प्रत्येक आ.व.को प्रथि चौिालसक लभत्रिा लनकािीनेछ ।काययक्रि  था प्रलग  पणुस् का देहायको लनठदयष्ट 

िांचा अनरुुप प्रकाशन गररनेछ । 

• नगरपालिकाको नक्सा 
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• खण्ड १- पररचयात्िक षववरि । 

• खण्ड २-नगरपालिकाको कृषि षवकास काययक्रिकोउद्देश्यहरु, काययलनल हरु  था काययक्रिहरु । 

• खण्ड ३-षवलभन्न प्राषवलिक शाखाहरुको काययक्रि षववरि ।   

• खण्ड ४- षवलभन्न प्राषवलिक शाखाहरुको काययक्रि प्रगल  िगाय  कृषिसाँग सभबणन्ि  गैर सरकारी संस्था एवं 
कृिक सिूहको षववरि । 

• खण्ड ५- काययक्रिसाँग सभबणन्ि  सभपिुय  थ्याङ्क। 

 

८.२.४ काययक्रिको आलथयक पि/खचय िापदण्ड/नभसय :  

वाषियक कृषि षवकास काययक्रि  था  थ्यांक पणुस् का एक झिक प्रकाशन गदाय खचय स्वीकृ  नगरपालिकाको स्थानीय 
दर रेट अनसुार गररनछे ।   

 

९ कृिक सिूह/कृिक सहकारी  संस्थाको   प्रस् ावना/िागंिा आिारर  काययक्रि   

 

९.१ पररचय/पषृ्ठभलूिः 
 

कृषि िेत्रिा िगानी आकियि गनय, षवलभन्न साझेदारहरुको शीप, दि ा  था अनभुविाई प्रभावकारी रुपिा 
पररचािन गनय साझेदारी प्रिािी िाफय   कृषिप्रसार सेवा एवं उत्पादन काययिा प्रभावकारर ा ल्याउन िहत्वपिुय योगदान 
पयुायउने कृिक सिूह एवं कृिक सहकारी संस्थाहरुिे जभिा गरेको बच /षह कोि रकि उल्िेखय रहेको  र प्रभावकारी 
पररचािन हनु नसकेको णस्थल िा उक्त रकििाई कृषि िते्रिा प्रभावकारी रुपिा पररचािन गनय कृिक सिूह, 
कृिक  सहकारी  संस्था िाफय   प्रस् ावना  था िांगिा आिारर  काययक्रि  सञ्चािन गररने छ । 

 

९.२ काययक्रिको उद्दशे्यः 
✓ कृिक सिूह एवं कृिक सहकारी संस्थाको षह कोि रकििाई कृषि िेत्रको उत्पादन एवं उपिणब्िििुक 

िेत्रिा प्रभावकारी पररचािन गने । 

✓ सिूह/संस्थाको संस्थाग  िगन णशि ा कायय दि ा एवं णजभिेवारीपनको षवकास गदै िि ा वृषर्द् गने । 

✓ कृषिको व्यवसायीकरििा टेवा पयुायउने । 

✓ कृिक सिूहहिाई सहकारीकरि  फय  उन्िखु गराउने । 

 

९.३ काययक्रिको प्राषवलिक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययषवलिः   

कृिकहरुिाई सिूहिा संगिी  हनु सहयोग परु्रयायई उनीहरुको सिूहिाई नै कृषि प्रसारको सलुनयोणज  एवं 
सशक्त िाध्यिको रुपिा उपयोग गने उद्देश्यिे नगरपालिका (लभत्रका) िा द ाय भएका कृिक सिूह एवं सहकारी 
संस्थाहरुको प्रस् ावनाको आिारिा सिूह/संस्थािाई उत्पादन सािनको आपलु य, उत्पाठद  वस् कुो खररद लबक्री, सङ्किन 
प्रशोिन, प्रषवलिप्रसार  था सिूह/सहकारीिा आिारर  खे ी षवलि सञ्चािन प्रकृयािा सहयोग पयुायउन नगरपालिकाबाट 
सहयोग प्रदान गरी साझेदारीिा काययक्रि सञ्चािन गनय सषकने छ । सिूह/सहकारी संस्थािे पेश गरेका प्रस् ावनाहरु 
िध्ये उपयकु्त प्रस् ावनाको छनौट गरी सो सिूह वा संस्थािाई आलथयक एवं प्राषवलिक सहयोग उपिब्ि गराइनेछ । 

 
 

काययक्रि सञ्चािन काययषवलिः 
✓ नगरपालिकाको कायायियिे वाषियक काययक्रि बजेट प्रस् ाव गनेछ । 

✓ काययक्रि बजेट प्रस् ाव गदाय एक वियको िालग सञ्चािन गनय सषकने आयोजनाका िालग बजेट प्रस् ाव गनय 
नगरपालिकाबाट साझेदारीका िालग सावयजलनक रुपिा सूचना प्रवाह गरीनेछ । 

✓ साझेदारी काययक्रि प्रस् ाव गदाय नगरपालिकाबाट सेवा प्रभावकारर ािा वृषर्द् गने, आय आजयन काययक्रि, प्रषवलि 
प्रसार काययक्रि जस् ा काययक्रिका िालग प्राथलिक ा ठदनपुनेछ । 
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✓ काययक्रिका िालग सिूह /सहकारी संस्थाबाट  ोषकएको िांचािा लनवेदन लिनपुनेछ। 

✓ काययक्रि सञ्चािनका िालग सिूह/संस्था छनौट गदाय िषहिा, दलि , जनजा ी, षवपन्न वगय एवं पछाडी परेका 
वगयिाई प्राथलिक ा ठदइनेछ । 

✓ सिूह/संस्थाको प्रस् ावना कायायन्वयन सभबन्िी लनियय नगर काययपालिकाको कायायियबाट स्वीकृ  गराउन ु
पनेछ। 

✓ आयोजना छनौट र िूल्यांकनका आिार नगर काययपालिकािे षवद्यिान कायायलबलि  था आलथयक लनयिाविी 
लनयिाविी अनरुुप लनिायरि गरी सोही आिारिा गनेछ ।      

✓  स्वीकृ  भएका आयोजनाहरु सिूह/संस्था वा उपभोक्ता सलिल  िाफय   सञ्चािन गररने छ ।  

✓ कायायियबाट उपिब्ि गराउने रकि सिूह/संस्थाको बैंक खा ा िाफय   उपिब्ि गराइनेछ । 

✓ सिूहिे आफ्नो रकि जभिा गरे पलछ िात्र कायायियबाट रकि उपिब्ि गराइनेछ । 

✓ कायायियबाट पषहिे एक ल हाई िात्र रकि उपिब्ि गराइने छ। 

✓ काययक्रि लनिायरर  आ.व. लभत्र सभपन्न गरी सक्न ुपनेछ । 

✓ सिूह/संस्थािे काययक्रिको public audit गराउन ुपनेछ ।   

सिूह/संस्थाको रेकडय नगर कृषि शाखा नगर काययपालिकाको कायायियिा रहनेछ ।  

✓ नगरपालिकाबाट उपिब्ि गराइने रकि सभझौ ा अनरुुप उपिब्ि हनुेछ । यसका िालग आयोजना स्वीकृ  
भएपलछ कायायन्वयन गनुय अणघ सभबणन्ि  सिूह/संस्थासाँग कायायियिे सभझौ ा गनेछ । 

✓ काययक्रि सञ्चािन  था कायायन्वयनका िालग सभझौ ा गदाय उपभोक्ता संस्था र कायायियिको  फय बाट अणन् ि 
कायायन्वयन योजना  यार गरी दवैु पिको उत्तरदाषयत्व स्पष्टरुपिे  ोकीनेछ ।  

✓ काययक्रिको अनगुिन िूल्यांकन संयकु्त रुपिा गरीनेछ । 

✓ कायय सभपन्न भएपलछ सिूह/संस्थािे कायय सभपन्न प्रल वेदन पेश गनुय पनेछ । 

✓ सो प्रल वेदनको आिारिा कायायियको  फय बाट उपिब्ि गराइने रकि पूिय रुपिा भकु्तानी गररनेछ । 

९.४ काययक्रिको आलथयक पि/खचय िापदण्ड/नभसय : 
लनवेदक सिूह सहकारी संस्थािे कुि काययक्रि बजेट आयोजनाको कणभ िा ५० प्रल श  रकि व्यहोनुय पनेछ  । 

कायायियबाट काययक्रिको औणचत्य अनरुुप बिीिा २५ हजारसभि सहयोग उपिब्ि गराउन सषकनेछ । 

✓ काययक्रि कृिक सिूह/सहकारी संस्था  था नगरपालिकाबाट संयकु्त रुपिा सिे  सञ्चािन गररने 
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आवेदन फाराि 

                                                     लिल ः 
श्री प्रिखु प्रशासषकय अलिकृ ज्यू, 

पााँचखपन नगरपालिका, 
नगर काययपालिकाको कायायिय 

वाना, संखवुासभा । 

 

षविय :- प्रस् ावनािा आिारर  काययक्रि सभबन्ििा ।   

 

   िहोदय, 

प्रस्  ु षवियिा त्यस कायायियबाट सञ्चािन गररने प्रस् ावनािा आिारर  अनदुान काययक्रि प्रालप्तका 
िालग हाम्रो कृिक सिूह/कृिक सहकारी संस्थाको लनियय प्रल लिपी र  षपसिको षववरि सषह  यो लनवेदन 
पेश गरीएको छ ।कायायियिे  ोकेको लनयिाविीहरु अपनाई सोही अनसुार काययक्रि सञ्चािन गनय पिुय 
रुपिा िन्जरु भएको व्यहोरा सिे  अनरुोि छ । 
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प्रस् ावना पत्रः 
१. सिूहको पषृ्ठभलूिः 
२. सिूह/संस्थाको नािः  

३. सिूह/संस्था द ाय लिल ः 
४. षकलसिः दलि (   )  जनजा ी(   )   लिणश्र (   )  अन्य(   ) 
५. सिूह सदस्य संखयाः  

६. सिूह बैिक प्रकृयाः  

७. षह कोि रकि रु. षह कोि पररचािन प्रकृयाः  

८. सिूहिे गनय चाहेको काययक्रिको नािः  

९. काययक्रि सञ्चािन स्थिः  

१०.काययक्रिबाट िाभाणन्व  हनुे पररवार संखयाः  

११.काययक्रिबाट प्राप्त हनुे प्रल फिः   

१२.सिूह/संस्थािे गनय चाहेको काययक्रिको संणिप्त षववरिः ................ .........................  

१३.िाग गरेको काययक्रििाई िाग्ने जभिा बजेट रु. .............. 
१४. सिूह/संस्थाको आफ्नो कोिबाट व्यहोररने रकि रु. ................. 
१५. सिूह/संस्थािे िांग गरेको आलथयक सहयोग रु. ................... 
 

आवेदकको सिहु/सहकारी बाट लसफाररस गनेः- 
नािः-                                    नािः 
िेगानाः-                                   पदः 
सभपकय  नः                                 संस्थाको नािः- 
हस् ािारः-                                 िेगानाः 
                                         सभपकय  नः 
                                         हस् ािार  संस्थाको छापः- 
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१०.साना लसाँचाइ  काययक्रि  

१०.१ साना  लसाँचाइ  षवशिे  काययक्रि  

१०.1.१ पररचय/पषृ्ठभलूिः 
 

साना लसाँचाइ षवशेि काययक्रििे बिीिा २५ हेक्टर सभििा (लसाँचाइ नील ) लसाँचाइ हनुेगरी स-साना अस्थायी 
वााँि, पैनी, छेकवार, कुिो सिुार, संरिि,ह्यिु पाइप, पोलिलथन पाइप, पोखरी लनिायि, पभप,ट्याङ्की, इनार, षिक्कीपभप, 

िोनोब्िक पभपसेट, पवन पभप, हाइड्रोलिक यायक, साइकि पभप, षपसययन णव्हि, लगयर पभप, थोपा लसाँचाइ,णस्प्रङ्किर लसाँचाइ 
आठदको लनिायि, व्यवस्थापन गनय िा नगर पालिकाको  फय बाट बिीिा रु. १,५०,०००-३,००,०००/- सभिको 
अनदुान ठदने र उपभोक्ताको  फय बाट कणभ िा १५ प्रल श  योगदान प्राप्त गरी सञ्चािन गररने लसाँचाइका स-साना 
णस्कििाई जनाउाँछ । यो काययक्रि कृिक सहकारी संस्था/उपभोक्ता सलिल  वा संस्था/कृिक सिूहहरुिा केणन्र  
रहेर िात्र कायायन्वयन गररनेछ । कृषि षवकासको िालग स्थाषप  कृिक सिूहहरु जस् ा उपभोक्ताहरुको सहभालग ािा 
कायायन्वयन योजना  यार पारी यस काययक्रि सभबन्िी लनदेणशका अनरुुप कायय सभपादन गरीनेछ ।   

 

१०.1.२ काययक्रिको उद्दशे्यः 
लसाँचाइका स-साना णस्किहरु बनाएर कृिक सहभालग ाको आिारिा नगरपालिका लभत्रका कृिकहरुिाई उत्पादन वृषर्द्को 
िाध्यिबाट आय आजयनिा टेवा पयुायउननुै यसको प्रिखु उद्देश्य हो । 

 

१०.1.३ काययक्रिको प्राषवलिक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययषवलिः 
सूचना प्रवाह–नगरपालिकािे साना लसाँचाइ षवशेि काययक्रि सञ्चािन गदाय अपनाउनपुने आिारहरु  था लनयिाविीबारे 
नगरपालिका  था प्रत्येक वडा कायायियहरु िाफय   अलिक ि सूचना प्रवाह गराइनेछ । 

 

लनवेदन - उपरोक्त काययक्रि अन् गय  सञ्चािन हनुे कुनै पलन लसाँचाइ आयोजनाको कायायन्वयनको िालग सहकारी 
संस्था/उपभोक्ता सलिल  वा संस्था/कृिक सिूहबाट द ायको प्रिाि-पत्र सषह  काययक्रिको  ोषकए बिोणजि लनवेदन/िांग 
फाराि नगरपालिका/कृषि षवकास शाखािा पेश गनुय पनेछ ।आयोजना (स्कीि) को िोटािोटी िाग  र लनवेदक 
संस्था/सिूहिे व्यहोने प्रल श  सिे  आफ्नो लनवेदनिा खिुाउनपुनेछ । 
 

छनौट प्रकृया–िांग भई आएका लनवेदनहरुको प्रारणभभक छनौट गरी नगर काययपालिकाको कायायियबाट पारर  गरीनेछ 
। यसरी पारर  भएका आयोजना (स्कीि) हरुको िाग  इणस्टिेट रु. ३०,०००।- भन्दा कि रकिको सािाग्री िात्र 
उपिव्ि गराउने स्कीिको सभबन्ििा आयोजनाको िाग   यार गरी नगरपालिकाको कायायियबाट स्वीकृल  पिा  
नगरपालिकाबाट उक्त सािग्रीहरु अनदुान स्वरुप हस् ान् रि गनय सक्नेछ । यस् ा सािग्रीहरुिा पाइप, पभपसेट (स्यािो 
टु्यववेि प्रयोजन वाहेक),प्िाषष्टक, लनिायि सािाग्री आठद लिन सषकनेछ ररु. १,५०,०००-३,००,०००।- सभि िाग  
िाग्ने सभभावना भएका स्कीिको हकिा इररगेशन इणन्जलनयररङ षवियिा  ालिि प्राप्त प्राषवलिकहरुिे स्थिग  सवेिि 
गरी िाग  इणस्टिेट  यार गरी स्वीकृल को िालग नगरपालिकािा पेश गनुय पनेछ । यी सबै षकलसिका णस्किको िाग  
इणस्टिेटको स्वीकृल  नगरपालिकाबाट गररनेछ । िाग  इणस्टिेट  यार गदाय इणस्टिेट अंकको ५ प्रल श  कणन्टन्जेन्सी 
वाप  हनुेछ जसिध्ये २.५ प्रल श  सािाग्रीको िालग र वााँकी २.५ प्रल श  श्रलिक (श्रि) का िालग प्रयोग गनय सषकने 
छ । यसरी िाग  अनिुान वा खचयको षववरि अनसुार नगरपालिकािे सहकारी संस्था/उपभोक्ता सलिल  वा संस्था/कृिक 
सिूहसाँग खचय एवं सभपन्न गने काययको वााँडफााँड गरी साना लसाँचाइ षवशेि काययक्रिको  ोकीएको िांचा बिोणजि 
सभझौ ा हनुेछ साथै रकि खचय गदाय प्रचलि  आलथयक ऐन लनयि अनसुार गनुय पनेछ । 

 
संशोिन पररचािन  था कायायन्वयन योजना– नगरपालिकािे सहकारी संस्था/उपभोक्ता सलिल  वा संस्था/कृिक 
सिूहको सहभालग ािा कायायन्वयन योजना  यार पानेछ । आयोजना कायायन्वयनिा सहकारी संस्था/उपभोक्ता सलिल  
वा संस्था/कृिक सिूह र नगरपालिकािे आ-आफ्नो उत्तरदाषयत्व प्रस्टरुपिा उल्िेख गरीनेछ । 
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कायय सञ्चािन - नगरपालिकािे प्रचलि  ऐन लनयि विोणजि सभबणन्ि  सहकारी संस्था/उपभोक्ता सलिल  वा 
संस्था/कृिक सिूहर्द्ारा लनिायि कायय गराउनेछ । लनिायि सभबन्िी प्रकृयाग  एवं व्यवस्थापकीय णजभिेवारी 
नगरपालिकाको रहनेछ । 

 

कायय सभपन्न प्रल वेदन - लडजाइन, इणस्टिेट र सभझौ ा अनसुार आयोजना (स्कीि)को कायय पूिय रुपिे सभपन्न भई 
सञ्चािन भएको अवस्थािा कायय सभपन्न प्रल वेदन ठदनपुनेछ । लनिायि कायय सपुरलभजन गनय वा फाइनि षवि  यार 
गरी भकु्तानीको िालग पेश गनय वा सपुरलभजन गरी फाइनि षवि  यार गनय प्राषवलिकबाट आइटिवाइज कायय सभपन्न 
प्रल वेदन  यार गनुय पनेछ। यसरी प्राप्त कायय सभपन्न प्रल वेदन नगरपालिकाको कायायियिा पेश गनुयपनेछ । वैिकको 
लनियय सषह  कायय सभपन्न प्रल वेदन प्राप्त भएपलछ नगरपालिकाको कायायियिे भकु्तानी ठदने व्यवस्था गनेछ । आयोजनाको 
प्रकृल  अनसुार १-३ पटकिा भकु्तानी ठदइनेछ । एकैपटक भकु्तानी ठदनपुने अवस्थािा कायय सभपादन प्रल वेदन  यार 
पारी स्कीिको सञ्चािनको अवस्थाबारे संस्था/ सलिल / सिूहको बैिकबाट लनियय गराई संयोजकको लसफाररसिा 
भकु्तानी ठदन सषकनेछ । १ पटक भन्दा बिी षकस् ािा रकि भकु्तानी गराउन ुपने खण्डिा सभझौ ा पत्रिा स्पष्ट 
खिुाउन ुपनेछ । 

 
िि य/सभभार - आयोजना सभपन्न भई हस् ान् रि भइसकेषपछ सोको िि य/सभभार गने सभपूिय णजभिेवारी सभबणन्ि  
संस्था/ सलिल / सिूहको हनुेछ। 

 

१०.1.४ काययक्रिको आलथयक पि/खचय िापदण्ड/नभसय :  

 

स–साना अस्थायी वांि, पैनी, छेकवार, कुिो सिुार, संरिि, ह्यिु पाइप, पोलिलथन पाइप, पोखरी 
लनिायि,पभप,ट्याङ्की, इनार षिक्कीपभप, िोनोब्िक पभपसेट, पवन पभप, हाइसोलिक रयाक, , पलसययन णव्हि, लगयर पभप, थोपा 
लसाँचाइ,णस्प्रङ्किर लसाँचाइ आठदको लनिायि व्यवस्थापन गनय बिीिा रु. १,५०,०००-३,००,०००।– सभि खचय गनय सषकने 
छ । जिश्रो  ऐन २०४९ अन् ग य िान्य ा परुा हनुे गरी स्थाषप  उपभोक्ता संस्था र नगरपालिका अन् गय  वा अरु 
कसैबाट कृषि षवकासको िालग स्थाषप  कृिक सिूहहरु जस् ा उपभोक्ताहरुको सहभालग ािा कायायन्वयन योजना  यार 
पारी कायय सभपादन गनुयपनेछ ।  

 

१०.1.५ रष्टव्यः  

     आयोजना छनौट गनुय अगालड देहायका आिारहरुिाई ध्यान ठदनपुनेछ ।   
कृिक सिूहको िालग आयोजना छनौट गने सभबन्ििा नगरपालिका अन् गय  वा अन्य लनकायबाट गिन एवं द ाय 
भई कणभ िा एक वियको अवलि परुा गरेका, लनयलि  बैिक बस्नकुा साथै सिूह सञ्चािन पर्द्ल  एवं प्रकृयाहरु 
अनसुार सञ्चािन भइरहेका र कृषि षवकासको िालग सकृय रुपिे नगरपालिकाको सभपकय िा रही कृयाशीि 
रहेका कृिक सिूहरुको िालग िात्र आयोजना छनौट गररनेछ । 
• स ह लसाँचाइ  था पोखरी लनिायि गने सन्दभयिा सािूषहक लसाँचाइिाई केणन्र  गररनेछ । 
• जनसहभालग ाको आिारिा स्थानीय श्रो को बिी पररचािन गनय सिि उपभोक्ता सलिल  वा संस्था/कृिक 

सिूहिाई केणन्र  गरी काययक्रि सञ्चािन गने उद्देश्य अनरुुप सहभागी संस्थािे कूि िाग को न्यून ि १५ 
प्रल श  रकि नगद वा श्रिदान वा णजन्सी वा  ीनै थरी सहयोगको रुपिा व्यहोनुय पनेछ । 

• सािूषहक लसाँचाइका िालग जािी, पभप आठद व्यवस्था गरी  त्कालिन लसाँचाइ व्यवस्था गररनेछ ।  
• सािाणजक रुपिा षपछलडएका  था षवपन्न वगयका सिूहहरुको षह िाई षवशेि रुपिे व्यवस्थपन गररनेछ । 
• िषहिा कृिक सिूहहरुको सहभालग ा हनुे गरी आयोजना छनौट हनुेछ ।   
• आयिूिक कृषि व्यवसायीकरि  फय  उन्िखु गराउने काययक्रि सञ्चािन भएका स्थिहरुिा लसाँचाइ सषुविा 

पयुायउने दृषष्टकोि राणखनेछ । 
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• यथासभभवलनिायरर  पकेटहरुको उत्पादन काययक्रििा टेवा पगु्नेगरी आयोजनाको छनौट हनुछे ।बािी पषहरो 
आठदिे िल  पयुायएका चाि ुलसाँचाइ कुिाहरुिा स-साना दरुीिा ह्यिु पाइप र पोलिलथन पाइप व्यवस्था गरी 
 त्कालिन लसाँचाइ सिस्या सिािान गने जस् ा लसाँचाइ षवकासका काययहरुिाई सहयोग पयुायइनेछ ।   

• सहकारी संस्था/उपभोक्ता सलिल /कृिक सिूहहरुबाट काययक्रिको िालग जायज िांग आउनपुने र ल नको 
कायायन्वयनिा अलनवायय सहभालग ा हनुपुनेछ । 

• प्रल कूि वा ावरिीय असर न्यून पाने षकलसिका आयोजनाहरुिाई प्रोत्साषह  गररनेछ । 
छनौट भएका आयोजना सोही आलथयक विय लभत्र परुा हनुपुनेछ । 

 

१०.२  प्िाषष्टक पोखरी लनिायि काययक्रि 

लसंचाईको सषुविा नपगेुको  था आंणशक लसंणच  िेत्रहरुिा कि िाग िा विाय को पानी, खेर गैरहेको पानी 
संकिन गरी कृिकहरुिाई लसाँचाइ सषुविा उपिव्ि गराउन िाभणन्व  वगयको आलथयक साझेदारीिा प्िाषष्टक पोखरी 
लनिायि कायय गनय गराउन यो प्िाषष्टक पोखरी लनिायि काययक्रि सञ्चािन गररने छ । लसंणच  िेत्रको षवस् ार गदै कृषि 
िेत्रको व्यवसायीकरि, षवषवलिकरि  था सघनीकरि िाफय   खाद्य सरुिा  था गररवी लनवारििा टेवा पयुायउने पषृ्ठभलूििा 
सञ्चािन गररने यो काययक्रि व्यावसाषयक कृिक उद्यिी/ कृिक सिूह/कृषि सहकारी संस्था/उपभोक्ता संस्थािाई 
उपिव्ि गराईने छ ।  

 

१०.२.१ काययक्रिको उद्दशे्यः- 
लसाँचाइको सषुविा नपगेुका  था आंणशक लसंणच  िेत्रहरुिा कि िाग िा प्िाषष्टक पोखरी लनिािय गरीकृषि 

िेत्रहरुको व्यवसायीकरि, षवषविकरि  था सघनीकरि िाफय   खाद्य सरुिा  था लगरवी लनवारििा टेवा प-ुयाउने 
काययक्रिको उद्देश्य रहेको छ ।  

 

१०.२.२ काययक्रि सञ्चािन प्रकृया 
• सूचना प्रवाह- नगरपालिकािे प्िाषष्टक पोखरी लनिायि काययक्रि सञ्चािन गदाय अपनाउनपुने आिारहरु  था 

लनयिाविी बारे नगरपालिकाको सचुना पाटी, स्थानीय संचार िाध्यि, कृषि षवकास शाखा  था वडा कायायिय 
िाफय   अलिक ि सूचना प्रवाह गराइनेछ । 

लनवेदन सङ्किन- उपयकु्तय  काययक्रि अन् रग  सञ्चािन हनुे कुनै पलन आयोजना कायायन्वयनको िालग सहकारी 
संस्था/उपभोक्ता सलिल  वा संस्था/कृिक सिूह/व्यावसाषयक कृिक उद्यिी/ फाियबाट द ायको प्रिाि-पत्र सषह  
लनवेदन िागं फाराि नगरपालिका/ कृषि शाखािा द ाय गराउन ुपनेछ ।  

१०.२.३ छनौट  था काययक्रि सभपन्न प्रकृयाः-  

• यो काययक्रि व्यावसाषयक कृिक उद्यिी/कृिक सिूह/कृषि फािय/कृषि सहकारी संस्था/उपभोक्ता संस्था वा 
सलिल िाई उपिव्ि गराईने छ । 

• नगरपालिकािा प्िाषष्टक पोखरी लनिायि काययक्रिबारे सेवाग्राषहबाट िांग भई आएका लनवेदनहको प्रारणभभक 
छनौट गररनेछ । नगरपालिकािा लसाँचाइ सषुविा नपगेुका सखुखा िेत्रिाई प्राथलिक ा ठदई काययक्रि सञ्चािन 
गररनेछ । 

• यसरी छनौट भएका आयोजनाहरुको िाग  इणस्टिेट नगरपालिकाबाट  यार गररनेछ ।   

प्िाषष्टक पोखरी लनिाियका िालग कृिकहरुिे नगरपालिकाको णस्वकृ  निनुा लडजाइनको आिारिा स्वीकृ  िाग  
लडजाइन अनसुार लनिायि गनुय पनेछ ।  

• प्राषवलिकको लडजाईन ईणस्टिेटको आिारिा स्थानीय आवस्यक ा र सभभाव्य ा अनसुार सो भन्दा बिी 
िि ाको पोखरी लनिायि गनय पलन सषकनेछ । 
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प्िाषष्टक पोखरी लनिाियको िालग उपभोक्तािे आफ्नै पहि र श्रिदानिा खाडि खन्ने प्रल वर्द् ा गनुय पनेछ र खाडि 
खन्ने काि सभपन्न भईसकेपलछ िात्र स्थिग  अनगुिन पिा  छनौट भएका अयोजनािाई नगरपालिकािे प्िाषष्टक 
लसट, गटर, पाइप,  था अन्य आवस्यक लनिायि सािाग्रीहरु अनदुान स्वरुप उपिव्ि गराउनेछ । 

• छनौट भएका आयोजना सोही आलथयक विय लभत्र परुा हनुपुनेछ। 
१०.२.४ प्िाषष्टक पोखरी (बिाय को पानी संकिन प्रयोजन) लनिायिका प्राषवलिक पिहरु: 
पोखरी लनिायि स्थि छनौटः 

प्िाषष्टक पोखरी लनिायि कायय सो िेत्रिा िगाईने बािी र लसाँचाइ गररने िेत्रफििा लनभयर गदयछ ।त्यसैिे प्िाषष्टक 
पोखरी लनिायि गदाय दीघयकालिन सोचाईका साथ लनिायि गरीनछे। पोखरी लनिायि गदाय लनभन कुराहरुिा ध्यान प-ु
याउन ुपनेछ। 

 
• पोखरी लनिायि स्थि खे ी गररने जग्गा भन्दा सकभर अग्िो िाउाँिा हनु ुपदयछ  र िेरै लभरािो भने हनु ुहुाँदैन 

। 
• पोखरी लनिायि गदाय छानाको र भिको पानी सिे  िैजान लिल्ने गरी छनौट गनुयपछय । 
• रुखको छहारी िनुी पोखरी बनाउन ुपनेछ जसिे पानी उडेर जाने सिस्यािाई केही हदसभि कि गनय सषकन्छ 

र प्िाषष्टकको आय ुसिे  बढ्छ । 
• िाटोको षकलसि अनसुार प्िाषष्टक पोखरीको आकार लनिायरि गररनेछ ।  
• पोखरी लनिायिको िालग खाडि खन्दा िाटोिाई लडििा राखी पोखरी बनाउन ुपनेछ । साथै सरुिाको षहसाबिे 

पोखरीिाई स्थानीय सािाग्रीको प्रयोग गरी बारबन्देज गनुय पनेछ । 
• पोखरीको लभत्ता िाडो हनुे गरी बनाउन ुहुाँदैन । पोखरीको िालथल्िो स हको िभबाई र चौडाई भन्दा षपंिको 

िभबाई र चौडाइ केही कि हनु ुपनेछ । 
• खाडििा प्िाषष्टक लबछ्याउन ुअणघ पोखरीिा भएका िुङ्गा, िाटो, काि आठद हटाई िाटोिाई षहल्याई १५ 

सेन्टीिीटर जल  िुङ्गा रषह  िेलसिो िाटोिे िेपन गनुय पनेछ । 
• पोखरीिा पानी भररएपलछ व्यवणस्थ  लनकास ठदनका िालग लडिको कुनै स्थानिा १५ सेन्टीिीटर गषहरो नािी 

बनाउन ुपनेछ। 
पोखरीिा चाषहने प्िाषष्टकको िोटाई २५० देणख ३०० जी.एस.्एि. (Gram per Square meter) को लसिपोलिन 
प्िाषष्टक हनु ुपनेछ । 
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प्िाषष्टक पोखरी लनिायि काययक्रि िाग पत्र 

  

लिल  : 
श्रीप्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  ज्यू  

पााँचखपन नगरपालिका  

नगर काययपालिकाको कायाियय,  

वाना, संखवुासभा |   

 
 
 
 
 

षविय : अनदुानिा प्िाषष्टक पोखरी सेट पाउाँ भने्नबारे | 

         
 
 
 
 
 
 

  िहोदय, 

संखवुासभा णजल्िा पााँचखपन नगरपालिका वाडय नं. ....... िा अवणस्थ  
..................................................सिूह/कृषि सहकारी/फािय/केन्रिे बिाय को पानी संकिन प्रयोजन 
प्िाषष्टक  पोखरी लनिायिका िालग अनदुानिा प्िाषष्टक पोखरी सेट पाऊाँ  भलन  षपसि बिोणजिका कागजा  
संिग्न गदै यो लनवदेन पेश गरेको व्यहोरा अनरुोि छ । 

 
 
 
 
 

संिग्न कागजा हरुः- 
१. संस्था/ सिूह/फािय व्यवसाय द ाय प्रिािपत्रको प्रल लिषप 

२. संस्था/सिूहको लनिययको प्रल लिषप 

३. लनवदेक संस्था र नगरपालिकािे बेहोने रकिको प्रल श ः 
४. सभवणन्ि  वडा कायायियको लसफारीस 

 

अध्यि 
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प्िाषष्टक पोखरी लनिायि काययक्रि सभबन्िी सभझौ ा पत्र 

 १. यो सभझौ ा पत्र पााँचखपन नगरपालिका नगर काययपालिका कायायिय (यसपलछ प्रथि पि भलनने) र 
…………………………. सहकारी संस्था/कृिक सिूह/कृषि फािय/जि उपभोक्ता संस्था/ व्यावसाषयक कृिक उद्यिी (यसपलछ 
दोस्रो पि भलनने) बीच प्िाषष्टक पोखरी लनिायि योजना कायायन्वयन प्रयोजनको िालगगररएको छ । 

२.  यो सभझौ ा, सभझौ ा भएको लिल  देणख प्रारभभ भएको िालननेछ ।   

३.  उपभोक्ता सिूहहरुिे सभझौ ा भएको लिल िे १५ ठदन लभत्र कायय शरुु गनुयपनेछ ।   

४.  यस प्िाषष्टक पोखरी लनिायि योजनाको लनिायि कायय उपभोक्ता सिूह आफैं िे गनुयपनेछ । आफुिे नगरी दोस्रो 
व्यणक्त वा संस्थािाई िेक्कािा ठदई गराउन पाइने छैन ।   

५.नगरपालिकािे उपभोक्ता सिूहिाई (इणस्टिेट अनसुारको कायय सञ्चािन गनय, काययक्रि को प्रकृल  अनसुार फरक 
पने) प्िाषष्टक पोखरीको लडजाईन बिोणजि खाल्डो खन्ने कायय सभपन्न भईसकेपलछ प्िाषष्टक सेट, गटर, पाइप,  था अन्य 
आवस्यक लनिािय सािाग्रीहरु अनदुान स्वरुप उपिव्ि गराउनेछ। 

६.उपभोक्ता सिूहिे यसै योजनाको िालग आफ्नै सिूहको श्रो  वाहेक कुनै सरकारी,गैै॑र सरकारी संघ संस्थाबाट सहयोग, 

अनदुान आठदप्राप्त गरेको भएिा सो को जानकारी नगरपालिका/कृषि षवकास शाखाको कायािययिाई जानकारी 
गराउनपुनेछ ।  

७.उपभोक्ता सिूहिे काि गदाय नगरपालिका/कृषि षवकास शाखाको कायायियबाट खषटएका प्राषवलिकहरुिे ठदएको 
लनदेशन अनसुार गनुयपनेछ ।   

८.  यस योजनाको लनिायि कायय सोही आ.व. लभत्र सभपन्न गनुयपनेछ ।   

९. उपभोक्ता सिूहको िापरवाहीको कारिबाट कायय सभपन्न नभई हानी नोक्सानी भएिा त्यसको सभपूिय णजभिेवारी 
उपभोक्ता सिूहको हनुेछ । 

१०. यो पोखरी कृषि बािीिा लसाँचाई प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनका िालग प्रयोग गनय पाइने छैन । 

११. सभझौ ा भएको लिल  देणख ........................ ठदन लभत्र यो सभझौ ा विोणजिको सभपूिय कायय (लडजाइन, 

इणस्टिेट अनसुार) पूिय रुपिा सभपन्न गरी सञ्चािनिा ल्याइनेछ ।   

१२.  आयोजना सभपन्नपिा  ्सो को ििय  सभभार सभबन्िी कायय सभबणन्ि  उपभोक्ता सिूहको नै हनुेछ ।   

१३. लनिायि कायय अथवा यस सभबन्िी कुनै षववाद आएिा नगरपालिका नगर काययपालिकाको लनियय नै अणन् ि 
िालननेछ ।   

१४. यो सभझौ ािा उल्िेख भएका कुराहिा यस विोणजि र अन्य कुराहरुिा प्रणचि  ऐन लनयि अनसुार हनुेछ । 

 

प्रथि पिः 
कायायिय प्रिखुको हस् ािार 

लिल ः 
 
 
 

र्द् ीय पिः 
 

.........................अध्यि/प्रल लनलिको नािः 
हस् ािर 

सभपकय  नं. 
लिल ः 
उपभोक्ता संस्था/ सिूह/ सहकारी/ फाियको नािः 
संस्थाको छापः  

 

साणिहरुः 
१.....................   २..........................           
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१०.३ यवुा िणि  काययक्रि 

१०.३.१ पषृ्ठभलुि 
b]zsf] s'n u|fx:Yo pTkfbgsf] Ps ltxfO eGbf a9L s[lif If]qaf6 k|fKt x'g] / b'O ltxfO eGbf 

a9L hg;+Vof /f]huf/L tyf lhljsf]kfh{gsf nflu o; If]qdf lge{/ /xg] ePsf]n] cy{tGqdf s[lif If]qsf] 

dxTjk'0f{ e'ldsf /x]sf] :ki6 5 . त्यस् ै pTkfbglzn o'jfx? j}b]lzs>d ahf/df k|j]z x'g]] u/]sf 5g\ . o;} 

;Gbe{df o'jfx?nfO{ s[lif If]qdf cfslif{t u/L s[lif pTkfbg / pTkfbsTjdf j[l4 ug]{ / s[lif If]qsf] 

Joj;foLs/0f jf6 cfocfh{g j9fpg] pB]Zon] o'jfnlIft s[lifJoj;fo ;+rfngfy{ k|lt:kwL{ ?kdf cg'bfg 
k|jfx ug{ æo'jfnlIft sfo{qmd sfof{Gjog lgodfjnL Æ tof/ ul/Psf] हो. o'jfnlIft sfo{qmdÆeGgfn] 

o"jfx?nfO{ s[lif If]qdf cfslif{t ug{ k|ljlw, tflnd tyf aLp k"Flh ;lxtsf] Joj;flos t/sf/L v]tL, 

df}/Lkfng / Rofp v]tL÷ आठद pTkfbg काययक्रि हो।  
यो काययक्रि संचािनको िालग !* b]lv %) aif{ ;Ddsf g]kfnLgful/s हनुपुनेछ .  df}/Lkfngdf Ps ks]6 If]qdf 
sDtLdf २)) df}/L uf]nf ;lxtsf] 3f/ सषह को æSni6/Æ / Rofpsf] xsdf Ps} ks]6 If]qdf sDtLdf klg 
!$×@@  ju{ kmL6sf ४) j6f Knfli6s 3/ lgdf{0f ul/Psf] If]qिा संचािन गनय सषकनछे भने  रकारी खेल को 
हकिा कणभ िा ५ रोपनी िेत्रफििा कणभ िा १० वटा प्िाषष्टक टनेि लनिायि गरेर संचािन गनुयपदयछ .  
१०.३.२ उद्दशे्य 

o; lgodfjnLsf p2]Zo b]xfo jdf]lhd /x]sf] 5M–  

-s_ t/sf/L, Rofp / df}/Lkfng Joj;fo ;+rfngsf] nflu cfjZos kg]{ k|ljlw tyf k|lt:kwL{ cg'bfgk|bfg 

ug]{ .  

-v_ o'jfx?sf] nflu :jb]zdf /f]huf/Lsf] cj;/x? >[hgf ug{ ;xof]u k'¥ofpg] .  

-u_ o'jfx?sf] cfocfh{gdf 6]jfk'¥of{O s[ifs kl/jf/sf] lhjg:t/df ;'wf/ Nofpg ;xof]u k'¥ofpg]  

-3_ s[lifhGo j:t'sf] pTkfbg / pTkfbsTjdf a[l4 ug]{ .  

१०.३.३ o'jfnlIft sfo{qmd tyf sfo{qmd ;~rfng षवलिः 
o'jfnlIft sfo{qmd cGtu{t b]xfo adf]lhdsf sfo{qmdx? ;~rfng ul/g] 5g\ .  

s= o'jfnlIft Jofj;flos t/sf/L pTkfbg sfo{qmd 

v= o'jfnlIft df}/Lkfng sfo{qmd 

u= o'jfnlIft Rofp pTkfbg sfo{qmd 

१०.३.४ o'jfnlIft Aoa;flos t/sf/L pTkfbg sfo{qmd 5gf}6sf cfwf/x? M 

nlIft Joj;flos t/sf/L pTkfbg sfo{qmd ;~rfngfy{ o'jf s[ifs tyf If]q 5gf}6sf cfwf/x? b]xfo 
adf]lhd x'g]5g\ . 

s_ t/sf/L v]tL ul/g] :yn k|fljlws, ef}uf]lns tyf cfly{s b[li6sf]0fn] pko'Qm x'g'kg]{ 5 .  

v_ t/sf/L v]tLsf] nfuL hdLg cfkmg} jf ef8fdf lnP/ ug{ ;lsg] 5 . :sLd ;+rfng ug]{ o"jf gu/kflnsfsf] 

:yfoL afl;Gbf x'g' kg]{ स्थायी बासी geP klg ;DalGwt gu/kflnsf If]q leq}} v]tLsf] nflu k|:tfj u/]sf] 

x'g'kg]{ 5 .  

u_ Joj;flos t/sf/L v]tLsf] nflu ;DalGwt o'jfx?n] :sLdsf] s"nnfutsf] %)Ü ef/ Joxf]g'{ kg]{5 . 

pQmef/ /sd÷>dbfg÷lhG;L jf ltg} y/L u/L x'g ;Sg] 5 .  

3_ dlxnf, blnt, ;fdflhs ?kdf lk5l8Psf tyf ljkGg o'jfju{sf] lxtnfO{ ljz]if k|fyldstf lbO{g] 5 .  

ª_ :sLd 5gf}6 ubf{ gu/kflnsfको sfof{non] lgwf{/0f u/]sf] ks]6 If]q jf ;f] cf;kf;sf If]qnfO{ k|fyldstf 

lbO{g] 5 .  

r_ jftfj/0fLo cg's"nsf :sLdx?nfO{ k|f]T;flxt ul/g] 5 .  

5_ cGo ;/sf/L tyf u}x| ;/sf/L lgsfosf cGo sfo{qmdaf6 t/sf/L v]tL k|of]hgsf nflu ;xof]u glnPsf] 

:sLd 5gf}6 ul/g] 5 .   

h_ Ps k6s cg'bfg kfPsf s[ifs ÷ ;uf]ndf /x]sf s[ifs kl/jf/nfO{ k"g Mcg'bfg lbO{g] 5}g .  

em_ 5gf}6 ePsf :sLdx? ;f]xL cfly{s jif{ leq k'/f x'g'kb{5 .  

ञ) यो काययक्रि संचािनको िालग !* b]lv %) aif{ ;Ddsf g]kfnL gful/s हनुपुनेछ .  
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ट) df}/Lkfngdf Ps ks]6 If]qdf sDtLdf २)) df}/L uf]nf ;lxtsf] 3f/ सषह को æSni6/Æ / 

Rofpsf] xsdf Ps} ks]6 If]qdf sDtLdf klg !$×@@  ju{ kmL6sf २० j6f Knfli6s 3/ lgdf{0f 

ul/Psf] If]qिा संचािन गनय सषकनेछ भने  रकारी खेल को हकिा कणभ िा ५ रोपनी िेत्रफििा कणभ िा 
!) वटा प्िाषष्टक टनिे लनिायि गरेर संचािन गनुयपदयछ । 

१०.३.५ o'jfnlIft Joj;flos t/sf/L pTkfbg sfo{qmd ;+of]hs / lghsf] bfloTj M 

o'jfnlIft Aoa;flos t/sf/L pTkfbg sfo{qmd ;~rfngfy{ sfo{qmd ;+of]hs (gu/kflnsfsfof{non] tf]s] 

adf]lhd x'g]) / lghsf] bfloTj b]xfo adf]lhd x'g]5 .  

 

क_ ;+of]hsn] gu/kflnsfdf t/sf/L v]tLdf b]lvPsf] ;d:of x]/L लनयलि  lg/LIf0f, cg'udg, ;d:of ;dfwfg 

h:tf sfo{x? ug'{kg]{5 .  

ख_ k|To]s :sLd ;DjlGw eP u/]sf sfo{x?sf] clen]v /fVg'kg]{5 .  

 

१०.३.६ o'jfnlIft Aoa;flos t/sf/L pTkfbg sfo{qmd ;~rfng k|s[ofM 

o'jfnlIft  Aoa;flos t/sf/L pTkfbg sfo{qmd ;~rfngfy{ sfo{qmd ;~rfng k|s[of b]xfo adf]lhd x'g]5 

.  

s_ ;"rgfk|jfx M gu/kflnsfिे o'jfnlIft Aoa;flos t/sf/L pTkfbg sfo{qmd ;~rfngubf{ ckgfpg' kg]{ 

cfwf/x? tyf sfo{ljwLaf/] ,gu/kflnsfsf] :yflgo kqklqsf,  s[lifzfvf, वडा कायायिय tyf :yfgLo Pkm=Pd= 

dfkm{t cg';"lr ;"rgfk|jfx u/fpg' kg]{5 .  

 

v_ cfj]bg M pk/f]Qm sfo{qmd  cGtu{t ;~rfng x'g] s'g} klg  Aoa;flos t/sf/L pTkfbg sfo{qmd 

sfof{Gjogsf] nflu lab]zaf6 kms]{sf, lab]z hfgnfu]sf tyf :yflgo a]/f]huf/ o"jfx?af6 gu/kflnsfको 

sfof{no jf ;DjlGwt j8f sfof{nodf cfj]bg k]z ug{'kg]{5 । वडा कायायियdf k]z x'g cfPsf :sLdx? 

j8f sfof{non] gu/ kflnsfdf l;kmfl/; ;fy :sLd btf{ u/fpg' kg]{5 . 

 

u_ :sLd M cfj]bgsf] ;fydf tf]lsPsf] 9fFrfdf cfkm"n] ug{ rfxg] l:sdsf] ;+lIfKt sfo{of]hgf k]z ug{'kg]{5 .  

✓  रकारी खेल को हकिा x/]s l:sddf yf]kf l;+rfO{ ;lxtsf] @ cf]6f Knfli6s 3/ clgjfo{ ;dfj]z 

x'g'kg]{5 .  

df}/Lkfngsf] xsdf df}/Lkfng ul/g] :yn k|fljlws, ef}uf]lns tyf df}/L r/gsf] lx;fan] pko'Qmx'g' kg]{ 

5 . df}/Lr/gsf] nflu cfjZos kg]{ kmnkm"n, h+unL km"n, Ro"/Lsf] af]6x? ePsf] blIf0f df]x8f ePsf] 

If]qdf Joj;fo ;~rfng ug]{ Sni6/x?nfO{ k|yfldstf lbg' kg]{ 5 . Jofj;fo ;+rfng ug]{ o'jf g]kfnsf] 

gful/s eO{ tf]lsPsf] If]qsf] :yfoL afl;Gbf geP klg Pp6} Sni6/df -ks]6 If]q_ /xLsfd ug{ ;xdt 

x'g' kg]{ 5 . Ps Sni6/df slDtdf klg १० hgf o'jf ;lDdlnt eO{ Ps :yfgdf २)) j6f 
eGbf al9 pGgt df}/L 3f/ /fVg] Joj:yf ug'{ kg]{ 5 . df}/Lsf] 3f/, uf]nf pTkfbg, df}/LhGo 

;fdfu|L pTkfbg, ljqmL  ljt/0f / dxsf] k|zf]wg ;DalGw sfo{ ug]{ u/L k|:tfj k]z ug{ ;lsg] 5 .  

Joj;flos df}/Lkfngsf] nfuL ;DalGwt o'jfx?n] :sLdsf] s"n nfutsf] !)Ü ef/ Joxf]g'{ kg]{5 . pQmef/ 

gub÷>dbfg÷lhG;L jf ltg} lsl;dsf] x'g ;Sg] 5 .  

Rofp v]tL ul/g] :yn k|fljlws, ef}uf]lns tyf cfly{s b[li6sf]0fn] pko'Qm x'g'kg]{ 5 . Rofp v]tL Jofj;fo 

;~rfng ubf{ Ps ks]6 If]qdf sDtLdf २) j6f Knfl:6s 3/df v]tL ug{ Sni6/sf] ?kdf ;~rfng ul/g] 

5 . Joj;flos Rofp pTkfbg sfo{qmdsf] nflu ;DalGwt o'jfx?n] :sLdsf] s"n nfutsf] !)Ü ef/ 

Joxf]g'{ kg]{5 . pQm ef/ gub÷>dbfg÷lhG;L jf tLg j6} >f]t u/L x'g ;Sg] 5 . dlxnf, blnt tyf 

;fdflhs ?kdf k5fl8 kfl/Psf o'jfx?sf] lxtnfO{ ljz]if k|fyldstf lbO{g]  5 . Rofp pTkfbgsf] xsdf 

tfhf Rofp pTkfbg, Rofpsf] ljp pTkfbgdf k|:tfj k]z ug{ ;lsg] 5 .   

✓ jftfj/0f cg's"nsf :sLdx?nfO{ k|f]T;flxt ul/g] 5 . 
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✓ sfo{qmd ;~rfng ug{ cfjZos kg]{ Rofpsf] aLp, Knfli6s, df}/L uf]nf ;lxtsf 3f/x?sf] cfk'lt{ 

tf]lsPsf >f]t s]Gb|x?af6 x'g]5  . 

 

१०.३.७ 5gf}6 k|lqmofM 

k]z ePsf :sLdx? dWo] 5gf}6 ;ldltaf6 l;kmfl/; ePsf l:sdx?nfO{ gu/kflnsfsf] sfof{noaf6 

:jLs[t ul/ ;Demf}tf u/fO{ b]xfo cg';f/ k|lqmof jdf]lhd cg'bfg /sd k|jfx ul/ sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 

. 

 

१_  रकारी खेल   था च्याउ खेल  र िौरी पािनको हकिा k|lt l:sd al9df ?= १,०),))).– ;Dd cg'bfg /sd 

pknJw u/fOg]5 .  

 

२_ :sLd :jLs[lt kZrft\ gu/kflnsfिे pQm sfo{qmdsf] nflu cg'bfg /sd a}+s vftfdf pknAw u/fpg] 5 

. o;/L cg'bfg /sd pknAw u/fp+bf b'O{ ls:tfdf  cg'bfg pknJw u/fOg]5 . gu/kflnsfको छनौट ;ldltaf6 

sfo{qmd :jLs[t eO{ gu/kflnsf;+u ;Demf}tf ePkl5 klxnf] ls:tfdf %)Ü cg'bfg /sd pknAw u/fO{g]5 . 

sfo{qmd ;DkGg eP kl5 cfjZos sfuhft tof/ u/L bf];|f] ls:tfsf] e'QmfgLsf nflu k]z ug'{ kg]{5 t/ 

bf];|f] ls:tfsf] /sd k|fKt ug{sf nflu k|yd ls:tfsf] /sd km/kmf/s ePsf] x'g' kg]{5 . gu/kflnsfिे cg'udg 

u/L ;Gtf]ifhgs ?kdf sfo{qmd ;DkGg ePsf] kfOPdf bf]>f] ls:tfsf] /sd e'QmfgL lbOg]5 . o:tf] cg'bfg 

/sd Joj;flos t/sf/L v]tL ug{ cfjZos kg]{  jLp, dn, ljiffbL, Knfli6s, l;rfO{sf] kfO{k, xf]l8{Ë af]8{, 

;fdflhs n]vf kl/If0f tyf t/sf/L pTkfbg ug{ cfjZos kg]{ cGo ;fdu|L cflbdf ;d]t  vr{ ug{ ;lsg]5 

.   

३_ o"jf s[ifsx?n] k|ltl;hg % /f]kgLsf b/n]] @ l;hgdf -lxp+b] / aif]{_ t/sf/L v]tL ug{' kg]{5 .   

४) च्याउ  था िौरीपािन णस्कि sfo{qmd ;~rfng ug{ cfjZos kg]{ Rofpsf] aLp, Knfli6s, df}/L uf]nf 

;lxtsf 3f/x?sf] cfk'lt{ tf]lsPsf >f]t s]Gb|x?af6 x'g]5  .  

५_;DjlGwt o'jfx?åf/f  sfo{qmd ;+rfng k]z ePsf] :sLd / ;Demf}tf cg';f/ sfo{qmd ;+rfng x'g'kg]{ 5 .  

 

१०.३.८ sfo{ ;DkGgk|ltj]bg M 

o'jf s[ifsx?n] :sLd / ;Demf}tf cg';f/ sfo{qmd k"0f{?kn] ;DkGg eO{ ;s]kl5 gu/kflnsfdf tf]lsP 

adf]lhdsf] 9fFrfdf sfo{ ;DkGg k|ltj]bg k]z ug'{kg]{5 .  

१०.३.९ षवषविः 
s_ cg'udg tyf d"Nofsg Joj:yf M gu/kflnsfaf6 lgoldt cg'udg ul/ cg'udg tyf d"Nofs+gsf] 

k|ltj]bg clgjfo{ ?kdf tof/ ul/g]5 .  

v_ sf/jfxLsf] Joj:yf Mk|:tfj :jLs[t ePsf o'jf s[ifsx?n] :sLd / ;Demf}tf cg';f/ sfo{qmd ;DkGg gu/L 

k|fKt cg'bfgnfO{ b'?kof]u u/]sf] kfOPdf k|rlnt P]g lgod tyf sfg"g adf]lhd sfo{jfxL u/L /sd c;'n 

pk/ ul/g] 5 .  

u_ k|rlnt sfg"g nfu" x'g] Mo'jfnlIft sfo{qmd sfof{Gjogsf] ;DaGwdf k|rlnt sfg"gdf pNn]v ePsf]df 

;f]xL adf]lhd tyf pNn]v gePsf] o{qmdsf] xsdf o;} sfo{lalw adf]lhd sfof{Gjog x'g]5  

3_ ladf  M x/]s o'jfnlIft :sLdn] ;DefJotfsf] cfwf/df ljdf u/fpg' kg]{5 .  

t/sf/L v]tL÷Rofp÷df}/Lkfng ;DalGw o'jfnlIft sfo{qmdsf] k|:tfj cfJxfgsf] ;"rgfsf] 9fFrf 
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;"rgf . ;"rgf .. ;"rgf ... 

 

o; kfFrvkg gu/पालिकाsf] cf=j= @)=====÷==== sf] jflif{s :jLs[t sfo{qmd cg';f/ o"jfx?nfO{ 

t/sf/L v]tL ÷Rofp ÷df}/Lkfng ;DalGw sfo{qmdsf] dfWodjf6 :j/f]huf/ k|j4{g ug]{ sfo{qmd /x]sf] x'Fbf 

O{R5's !* b]vL %) jif{ pd]/sf cw{ j]/f]huf/÷j]/f]huf/ o"jf÷o"jtLx?jf6 b/vf:t k]z ug'{ x'gsf] nflu of] 

;"rgf k|sflzt ul/Psf] 5 . of] ;"rgf k|yd k6s k|sfzg ePsf] ldltn] !% lbg leqdf tf]lsPsf] 9fFrf 

cg';f/sf] cfj]bg kmf/fddf b/vf:t lbg' xf]nf . k"gZrMcfj]bg ;fy tkl;n cg';f/sf sfuhftx? ;+nUg 

/fVg ;d]t o;} ;"rgf 4f/f ;"lrt ul/G5 .  

 

tklznM 

 

!=gu/kflnsf sfof{noaf6 tf]lsP cg';f/sf] cfj]bg kmf/fd .  

@= sfo{qmdsf]  ;+lIfKt sfo{ of]hgf .  

#= g]kfnL gful/stfsf] k|dfl0ft k|ltlnlk .  

$= cGo k|dfl0ft k|df0f kqx? -tflnd, z}lIfs of]Uotf cfbL_ sf] k|ltlnlkx? .  

%= hUufwlg nfnk'hf{ k|ltlnlk . 

^= ;+alGwt j8f sfof{nosf] l;kmf/L; . 
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t/sf/L v]tL÷Rofp÷df}/L ;DalGw sfo{qmddf cg'bfg ;xof]u k|fKt ug{sf] nflu lbO{g] cfj]bg–

kq 

 

>L प्रिखु प्रशासकीय clws[t Ho",  

पााँचखपननगरपालिका 
नगर काययपालिकाको sfof{no, 

वाना, संखवुासभा। 

 

ljifo M o'jf nlIft cg'bfg ;xof]u sfo{qmd pknAw u/fO{ kfpF  . 

 

dxf]bo,  

 

 dnfO{ pQm cg'bfg ;xof]u k|fKt u/L ========== ======= ======= sfo{ ug{ lta| O{R5f ePsf]n] 

lgDgfg';f/ sfuhft /fvL lgj]bg ub{5' . d}n] cg'bfg ;xof]u k|fKt u/]df lgwf{l/t k|s[of cg';f/ sfo{ 

ug]{5' . k"gZrMtklzn cg';f/sf sfuhftx? o;} lgj]bg ;fy ;+nUg /fv]sf] Joxf]/f ;d]t cg'/f]w 

ub{5' .  

 

tkl;n M 

!= sfo{qmdsf] ;+lIfKt sfo{ of]hgf 

@= g]kfnL gful/stfsf] k|dfl0ft k|ltlnkL 

#= kmd{/;d"x/;ldlt/;xsf/L ;DjlGwt lgsfodf btf{ ePsf] k|df0fsf] k|ltlnlk jf AolQmut 

s[ifs  

$= cGo k|df0fLt k|df0f kqx? -tflnd, z}lIfs of]Uotf_ cflbsf k|ltlnkLx?_  

%= a}b]lzs /f]huf/jf6 kms]{sfsf] xsdf kf;kf]6{sf] k|ltlnlk 

^= kmd{/;d"x/;ldlt/;xsfरीका ;b:ox?sf] kl/of]hgf k|:tfj k]z ug{ / kl/of]hgf 5gf}6 ePdf 

sfof{Gjog ug]{ k|ltj4tf .  

५. जग्गा िनीपजुाय/ िािपजुाय प्रल लिषप | 
६.  ;+alGwt j8f sfof{nosf] l;kmf/L; . 

lgj]bssf] gfd M  

b:tvt M  

7]ufgf M  

kmf]g g+=    
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;+3÷;+:yfsf] l;kmfl/; 

 

o; ========================================= ;+3÷;+:yf÷;xsf/L sf] ldlt ==================== sf] lg0fo{ cg';f/ 

lgj]bg stf{nfO{ ================================ sfo{sf] nflu o; ================== sf] hdfgtdf df+u u/] adf]lhdsf] 

?= =========================== cg'bfg ;xof]u pknAw u/fO{ lbgx'g cg'/f]w ub{5f} .  

 

l;kmfl/; ug]{ kbflwsf/Lsf]  

gfd M  

kb M  

b:tvt / ldlt M  

;+3÷;+:yfsf] gfd / 7]ufgf M  

;Dks{ g+= M  

;+:yfsf] 5fk M  
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t/sf/L v]tL÷Rofp ÷ df}/L ;DalGw sfo{qmdsf] cjwf/0ff kqsf] ;+lIfKt sfo{of]hgf 

 

pBdLo'jf÷o'jtLsf] gfd y/ ==============  

7]ufgf =============== lhNnf =============== gu/kflnsf================ j8f g+= =================== 6f]n M ==================== 

;+rfng ug{ vf]h]sf] Joj;fo=============================== 

;xof]u :j?kdfu u/]sf] cg'bfg /sd÷nufgL M ================ cfˆgf] nuflg ========================  

cfˆgf] kfl/jfl/s >d ====================== 

Joj;fojf6 pTkfbgx'g] j:t' ===========================  

pTkflbt s[lif a:t'sf] kl/df0f ======================== ahf/ of]Uo kl/df0f ========================   

Joj;fon] jftfj/0fdf gsf/fTds k|efj kf5{÷kfb}{g ===============  

kmd{/;d"x/;ldlt/;xsf/Lsf] gfd ============================  

;Dks{ gDj/ ===========================  

7]ufgf =======================  

Joj;fo ;+rfng ul/g] :yfg M ============================  

 

;+rfng ul/g] sfo{ ljj/0fM  

s|=;+= 

१. 
२. 
३. 
४. 
 

;+rfng ul/g] ls|ofsnfk 

cg'bfg ;xof]uरु..........gLlh nufनी रु......... hDdf nufनी रु......... 
 

Aoj;fo u/]sf] eP, ljut slt jif{ b]lv ========= lg/Gt/ ul/ /x]sf] jif{=========dlxgf=======   

Joj;fosf] nflu >dsf] Joj:yfkg M s_ kfl/jfl/s   v_ jflx/ jf6 u_ b'j} tkm{ jf6  

 

k]z ug]{sf] gfd, y/ M  

b:tvt M       

ldltM 

kb÷5fk M -;+:yfsf] xsdf_ M      
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t/sf/L v]tL ÷Rofp ÷ df}/Lkfng ;DalGw sfo{qmd ;+rfngsf] nflu ul/g] ;Demf}tf–kq 

 

kfFrvkg gu/kflnsfsf] sfof{no dfkm{t ;+rfng ul/g] rfn' cf=j= ============== sf] :jLs[t o"jfnlIft 

============       sfo{qmd ;+rfng ug{ kfFrvkg gu/kflnsfsf] sfof{no -o; eGbf k5fl8 klxnf] kIfelgg]_ 

/ ljlzi6tfsf] cfwf/df 5gf}6 ePsfo"jf s[ifs >L÷;'>L÷>LdtL =========================== -o; eGbf k5f8L bf]>f] 

kIfelgg]_ ljr tklznsf zt{gfdfs fcfwf/df sfo{qmd ;DkGg ug{ ;Demf}tf÷;xdlt eO{ of] ;Demf}tfdf 

;lx5fk ul/ lbof}+ .  

 

!= klxnf] kIfn] bf]>f] kIfnfO{ Joj;fo ;+rfngsf] nflu sfo{of]hgf cg';f/ @ ls:tfdf ÷sfo{lalw 

cg';f/ ;fdfu|L jf ;f]em} gub÷8f«km\6÷r]s cg'bfg :j?k pknAw u/fpg] 5 .  

@= bf]>f] kIfn] klxnf] kIfjf6 cfjZos k|fljlws ;xof]u k|fKt u/L cfkm"n] cfj]bg u/] cg';f/sf] 

=========================== Joj;fo ;+rfng ug]{5 .   

#= klxnf] kIfn] lgoldt ?kdf Joj;fo ;+rfng u/] gu/]sf] cg'udg ug]{5 .   

$= o; ;Demf}tf pNn]lvt sfd ubf{ kl/ cfpg ;Sg] s'g} klg k|fs[lts k|sf]k÷eljtJosf] k"0f{ lhDd]jf/L 

bf]>f] kIf :jo+ cfkm} x'g]5 .  

%= o; ;Demf}tf df pNn]v eP eGbf cGo Joxf]/fsf] xsdf k|rlnt lgod sfg'g adf]lhd x'g] 5 .  

 

klxnf]kIf 

gu/kflnsfsf] sfof{onsf] tkm{jf6 ;lx ug]{ 

gfd M 

kb M 

b:tvt M 

ldlt M 

sfof{nosf] 5fk M 

;Dks{ kmf]g g M 

 

bf]>f] kIf 

o'jf pBdL jf ;+:yfsf] tkm{jf6 ;lx ug]{sf] 

gfd M 

kb M 

b:tvt M 

ldlt M 

cf}7fsf] 5fk M      दा.       बााँ. 
;+:yfsf] 5fk M 

;Dks{ kmf]g g M 

] 
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t/sf/L v]tL÷Rofp÷df}/Lkfng ;DalGw sfo{qmdsf] k|ult ljj/0f k7fpg] kmf/fdsf] 9fFrf 

 

!= pBdL s[ifssf gfd M                  7]ufgf M                         

@= ;+rflnt Joj;fosf] gfd M 7]ufgf M  

#= cf=j=                                $= k|ult k|ltj]bg cjwL M rf}dfl;s÷jflif{s  

 

क्र.स. कायय षववरि ईकाई िक्ष्य प्रगल  आई परेका बािा 
अड्चनहरु 

सिािानका िालग 
सझुावहरु 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

k|lt O{sfO{ pTkflbt kbfy{sf] :yflgo jhf/sf] ljlqm d"No M 

 

!= =======  @= =======  #=  ====  

 

o'jf pBdLsf] gfd M    b:tvt M   ldlt M  

7]ufgf M  
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t/sf/L v]tL÷dT:okfng÷Rofp÷df}/L ;DalGw sfo{qmdsf] k|:tfj d"Nof+sg kmf/fd 

 

 

 

 

 

 

 

क्र.स. 

 

 

 

 

 

द.न. 

 

 

 

 

 

आवेदकको नाि 

 

 

 

 

 

िेगाना 

ििुयाङ्कनको पिुायङ्क (१००_  
उद्यिीको 
व्यवसाय प्रल को 
नभुव/ ालिि 
(३०) 

पेश गरेको 
कायययोजना 
(४०) 

उक्त स्थानिा 
व्यवसायको 
सभभाव्य ा/ 
उपयकु्त ा (१५) 

वास् षवक 
िणि  
वगय(१५) 

कुि 
प्राप्ताङ्क 

(१००) 

१.         

२.         

३.         

४.         

५.         

६.         

७.         

८.         

९.         

१०         

 

 

5gf}6 ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] gfd, y/, kb, b:tvt / ldlt M 

 

!=  

 

@=  

 

#= 

 

४. 
 

५. 
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११ बािी  षवकास कायक्रय ि  

११. १ प्रदशनय कायक्रय ि  

खाद्यान्न/दिहन/  ेिहन / रकारी  बािीका िालग  नल जा प्रदशयन काययक्रि 

1१.1.१ पररचय/पषृ्ठभलूिः 
कुनै नयााँ प्रषवलिको िहत्वलसर्द् गरी कृिकहरुिाई देखाउन नयााँ प्रषवलि र परुानो प्रषवलिको  िुनात्िक 

पररिािको िालग यो प्रदशयन सञ्चािन गररन्छ ।अनसुन्िानर्द्ारा प्रिाणि  भई लसफाररस गररएका उक्त प्रषवलिको 
नल जािाई कृिकको स्थानीय/परभपराग  प्रषवलिको नल जासाँग  िुाना गरी उक्त प्रषवलिहरु राम्रो र उपयकु्त छ भनेर 
दांजेर देखाइने  ररकािाई नल जा प्रदशयन भलनन्छ । यस प्रदशयनको िखुय उद्देश्य उक्त प्रषवलिहरु पूराना प्रषवलिहरु 
भन्दा राम्रा छन भनेर कृिकहरुिाई षवश्वास ठदिाई उक्त प्रषवलिहरु अपनाउन िगाउन ुहो ।  

 

नल जा प्रदशयनिा कृिकिे आफ्नै हा िे प्रदशयन गने र आाँखािे देख्न ेहनुािे यसबारे कृिकिाई बिी षवश्वास हनुे हुाँदा 
कृिकहरुिे उक्त प्रषवलिहरु सहजै ग्रहि गनय सक्दछन ्।नल जा प्रदशयनिा रासायलनक िि प्रयोग गरी वा प्रयोग नगरी 
रोषपएको िकैको दईु जा का बािीहरु उदाहरिको रुपिा  िुना गनय सषकन्छ । यस् ो प्रदशयनिा कृिकहरुिाई 
परभपरा प्रषवलि भन्दा आनलुिक प्रषवलि प्रयोग गररएको बािीबाट उत्पादन बिी भएको भन्ने कुरा कृिकहरुिाई  िुना 
गरेर देखाउन सषकन्छ । त्यस् ै गरेर उन्न  जा को गहुाँको बीउ र स्थानीय गहुाँको बीउबाट हनुे उत्पादन पररिाि 
पलन दााँज्न सषकन्छ ।  

नल जा प्रदशयन गनायिे दवैु कृिक सिदुाय / प्रसार काययक ायिे अन्य कृिकहरुिाई नयााँ प्रषवलिबारे पूिय षवश्वासका साथ 
जानकारी उपिब्ि गराउन सक्दछन ्।नल जा प्रदशयन पूरा गनेिाई िािो सिय िाग्न ेभए ा पलन सो प्रषवलिको नल जा 
परुा भइ सकेपलछ प्रषवलिहरुिाई कृिक सिदुायिा ग्रहि गराउन ज्यादै प्रभावकारी भएको पाइएको छ । यस 
काययक्रििाई सफि बनाउन राम्ररी काययक्रि  जुयिा गनुय आवस्यक छ । खाद्यान्न बािी, दिहन,  ेिहन था अन्य 
बािीहिा एकै पटक एक अथवा एक भन्दा बिी प्रषवलिहरुको  िुना गरी देखाउन पलन यो शैणिक  ररका प्रयोग गररने 
छ ।   

 

१1.1.२ काययक्रिको उद्दशे्यः 
• प्रदणशय  प्रषवलि स्थानीय हावापानी सहुाउाँदो छ भन्ने कुरा देखाउाँदै नयााँ प्रषवलिको उपयकु्त ा लसर्द् गनुय । 

• उक्त प्रषवलि र परुानो स्थानीय प्रषवलिको नल जा दााँजेर नयााँ उन्न  प्रषवलिहरु कृिकहरुिाई ग्रहि गनय आकियि 
गनुय । 

• उक्त प्रषवलिको प्रभाव देखाई कृिकहरुिाई आकषिय  गनुय । 

• कृिकहरुको वा ावरििा उक्त प्रषवलि प्रयोग गरी ग्रहियोग्य छ भन्ने कुराको षवश्वास ठदिाउन ु 

 

१1.1.३ काययक्रिको प्राषवलिक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययषवलिः 
 

• नल जा प्रदशनयको िालग जग्गा छनौट गदाय सकभर सणजिैसाँग लनरीिि गनय/ गराउन सषकने षहसाविा सडकको 
छेउछाउिा छलननेछ । गाईवस् िेु नोक्सान पयुाउयने षकलसिको हनु ुहुाँदैन । 

• नल जा प्रदशयन कुनै एक खास सिस्यािाई लिएर गदाय बिी प्रभावकारी हनु जान्छ । जस् ैःपंणक्तिा रोप्ने षवलि 
षवच छरुवा षवलि, स्थानीय जा  षवच उन्न  जा , षकटनाशक षविाठद छने षवच नछने,हररयो ििको प्रयोग 
षवच प्रयोग नगने, रासाषयनक िि प्रयोग गने षवच स्थानीय गोिे ििको िात्र प्रयोग गने आठद । 

• प्रदशयन सािाग्रीको साथिा प्रदयशन गनय िालगएको षकलसि,प्रदशयनिा प्रयोग हनुे बीउको नाि, जा , बीउ िगाउने 
सिय, ििजि ठदने सिय, कटानी गने सिय, अनिुालन  उत्पादन,प्रदशयनबाट आशा गररएको उपिब्िी आठद 
षववरि भएको पचाय कृिकिाई ठदने व्यवस्था लििाउनपुनेछ । 
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• कृिकको नाि, िेगाना, बीउ िगाईएको सिय,प्रयोग भएको ििखादको िात्रा र सिय,प्रयोग गररएका प्रषवलिहरु 
र सिय,प्रदशयनप्रल  कृिकको िारिा जस् ा षववरिहरु रेकडय गनुय पनेछ ।   

• सबै सािाग्री जटुाई सकेपलछ कृिकहरुिाई सहभागी गराई प्रदशयन कायय गनुय पदयछ र सबै कुराहरुको अलभिेख 
गरेर राख्नपुनेछ । जस् ैः विाय भएको ठदन रोग कीरा िागेको भए सो को षववरि राख्नपुनेछ । 

• प्रदशयन प्िटिा लनभन षववरि सषह को वोडय राख्न ेव्यवस्था हनुेछ । 
o प्रदशयनको षकलसि 
o कृिकको नाि 
o बािीको षकलसि/ जा  
o िेत्रफि 
o ििखादको िात्रा 
o आरभभ गरेको लिल  आठद । 
• नल जाप्रदशयन प्िटिा कृिकहरु जटुाई सिय सियिा अविोकन भ्रिि गराउनपुदछय । 
• नल जा प्रदशयन प्िटिा प्रदशयन गररएको बािीको रेकडय षवशेि गरी त्यसको सकारात्िक नल जा अन्य 

कृिकहरुिा पलन षवस् ार गनुयपनेछ । 
 

१1.1.४ काययक्रिको आलथयक पि/खचय िापदण्ड/नभसयः 
एक रोपनी िेत्रफििा नल जा प्रदशयन सञ्चािन गररने छ । प्रदशयनको िालग आवस्यक बीउ र ििखाद बािी 

अनसुार लसफाररस दर िात्रप्रयोग गनुयपनेछ भने प्रदशयनस्थििा साइनबोडय राख्नपुनेछ । यस् ा सािग्रीहरुको िालग 
आवस्यक रकि नगरपालिकाको दररेट/बजार भाउ अनसुार िाग  अनिुान  यार गरी सोको आिारिा न्यून ि िाग  
 ोषक खचय गनय सषकने छ । बािी संरिि षविादीको हकिा जभिा रु. ५०-१०००|- प्रल  प्रदशयन नबढ्ने गरी खचय 
गनय सषकने छ ।   

 

११.२ उन्न  बीउ कीट षव रि कायक्रय ि  

१1.२.1 पररचय/पषृ्ठभलूिः 
कुनै पलन नयााँ/उन्न  बीउहरुको अनसुन्िान केन्र  था कृिकको घरबारीिा जा ीय परीिि गरी लसफाररस 

भएका नयााँ जा हरुिाई अथवा भषवष्यिा लसफाररस हनु सक्ने नयााँउन्न  जा हरुिाई कृिकको वा ावरििा पयुायइ 
यथाशक्य चााँडो षवस् ार गनय र आवस्यक सिुारको िालग कृिकहरुबाट थप जानकारी र प्रल कृया संकिन गररने 
काययक्रििाई उन्न  बीउ कीट षव रि भलनन्छ ।  उन्न  बीउ कीट षव रि काययक्रिको सभपूिय कायायन्वयन कृिकिे 
आफ्नै वा ावरििा गदयछन ्।  

 

1१.२.2 काययक्रिको उद्दशे्यः 
• कुनै एक स्थानिा िोक षप्रय भएको बािीको बीउ त्यस स्थानको आस पासका कृिकहरुिाई जानकारी ठदन 

सो बीउ प्रसारि गनुय । 
• परीिि केन्रिा उपयकु्त िहर भएका नयााँ उन्न  जा हरु कृिकको घरबारीिा पयुाईय षवस् ार गनय र सो 

जा बारे अनसुन्िान क ायिे कृिकको प्रल कृया जानकारी लिन । 
• कृिकिाई हनुे सभभाव्य नोक्सानीबाट जोगाउने र आवस्यक नोक्सानी पयुायउने कुराहरुिाई सिुार गनय  । 
• कृिकहरुिाई राम्रो जा  र प्रषवलिहरु उनीहरुिाई नै छनौट गने अवसर ठदन । 
• नयााँ जा बारे कृिक र प्रसार काययक ायहरुिाई उपयोग गनय षवश्वास बिाउने । 

1१.२.३ काययक्रिको आलथयक पि/खचय िापदण्ड/नभसयः 
बािी अनसुार बिीिा १ रोपनी िेत्रफििा उन्न  बीउ षकट षव रि गनय सषकने छ । प्याषकङ खचय िगाय  

सािाग्रीहरुको िालग आवस्यक रकि नगरपालिकाको दररेट अनसुार िाग  अनिुान  यार गरी सोको आिारिा न्यून ि 
िाग   ोषक खचय गनय सषकने छ ।   
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११.३ नगरपालिका स् रीय  बीउ लबजन आत्िलनभयर कायक्रय ि 

११.३.1 पररचय/पषृ्ठभलूिः 
कृषि उत्पादनका षवषवि आवस्यक सािाग्रीहरुिध्ये बीउको आपूल यिाई सरि र सिुभ रुपिा कृिकस् रिा उपिव्ि 
गराई खाद्यान्न बािीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृषर्द् गने अलभप्रायिे बीउ षवजन उत्पादन काययक्रि सञ्चािन गररने 
छ  

• गिुस् रीय बीउको प्रयोगबाट िात्र पलन उत्पादनिा १५-२५ प्रल श  वृषर्द् हनुे  थ्य सवयत्र साषव  भई सकेको 
छ ।    

िगभग ९५% नेपािी कृिकहरुिा परभपराग  िंगिे खे ी गररएको बािीबाट बीउ संचय गरी िेरै वियसभि  
प्रयोगिा ल्याउने चिन छ । यस् ो षकलसिको बीउ उन्न  जा को भए ा पलन बीउको आनवुांणशक गिुस् रिा 
ह्रास आई उत्पादनिा किी भएको पाइन्छ । कृिकिे आफैं  संचय गरेको बीउिा उिारशणक्त र भौल क शरु्द् ा 
न्यून ि स् रिा भएको पाइन्छ । अ ः िगभग ९५% कृिकहरुिे प्रयोग गदै आएको बीउको गिुस् र सिुानय 
सकेिा हािको कृषिको उत्पादनिा कररब २०% िे वृषर्द् गनय सषकन्छ । िूि बीउबाट प्रिाणि  बीउ उत्पादन 
गने र उक्त श्रो  बीउबाट आफ्नै नगरपालिकाका सभपिुय वडािाई पगु्ने गरर उक्त बीउ खायन बािी उत्पादनका 
िालग ३/४ विसयभि प्रयोगिा ल्याउने  था ३/४ वियपलछ पनुः नयााँ बीउ प्रयोग गररनेछ । 

 
 

११.३.2 काययक्रिको उद्दशे्यः 
• नगरपालिकािाई बीउिा आत्िलनभयर बनाउन कृिकहरुको सहभालग ािा गिुस् रीय बीउ उत्पादन काययक्रि 

सञ्चािन गरी उणच  िूल्यिा बीउको आपूल य सियिा गराउने । 
• बीज वृषर्द् काययक्रििाफय   कृिक सिदुायिा गिुस् रीय बीउको िहत्व बारे जानकारी गराउने  
• नगरपालिका स् रीय बीउ षवजन आत्िलनभयर काययक्रिबाट उत्पाठद  खाद्य बािीको गिुस् रीय बीउ अको 

पसु् ाको बीउ उत्पादन गनयको िालग सरुणि  रुपिे संचय गनय कृिक सिूहहरुिाई अलभप्ररेर  गराउने । 
• कृिक सिूहहरुिाई खाद्य बािीको षवजवृषर्द् काययक्रि संस्थाग  र व्यावसाषयक रुपिा सञ्चािन गनय प्रोत्साषह  

गने । 
• गिुस् रीय बीउको उत्पादन,प्रशोिन, सरुरि  भण्डारि एवं चक्िावन्दी/िूिो िेत्रफििा षवजवृषर्द् काययक्रि 

सञ्चािन गनय कृिक सिूहहरुिाई जागरुक बनाउने । 
 

११.३.3 काययक्रिको प्राषवलिक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययषवलिः 
 

नगरपालिका स् रिा बीज वृषर्द् काययक्रि  जुयिा गनय सवयप्रथि नगरपालिकाको कृषि षवकास शाखािे 
नगरपालिकाको िालग आवस्यक बीउको पररिाि यषकन गनय  थ्याङ्क संकिन गनुय पनेछ ।  थ्याङ्क संकिन 
गदाय,नगरपालिकािा सणभबन्ि  बािीिे िाकेको िेत्रफि, उन्न   था स्थानीय जा को बीउिे िाकेको िेत्रफि,प्रिाणि  
बीउिाई  ीन चार वियसभि खाद्यान्न उत्पादनको िालग प्रयोग गनय सषकने  थ्य, बािीको बीउ दर, उत्पादकत्व आठद 
पिहरुिाई िध्यनजर राणख कुन वियिा कल  िेत्रफििा िूि बीउबाट प्रिाणि  बीउ उत्पादन गने हो सो को लनिो 
गनुय पनेछ । यसरी यषकन गररएका नयााँ पसु् ाका बीउको आवस्यक ा र पररपूल य गने कायय योजना नगरपालिकािा 
छिफि गरी लनियय गनुय पनेछ । यसै बिोणजि स्पष्ट आाँकडा सषह  नगरपालिकािा बीज वृषर्द् काययक्रि  जुयिा एवं 
सञ्चािन गनुय पने ।  

 

सभपूिय आाँकडाहरु बािी अनसुार लनयलि  रुपिा अद्यावलिक गनुय पनेछ।नगरपालिकाको कृषि षवकास शाखािे बीउ 
लबजनको िहत्व एवं नगरपालिका लभत्रका बीउ उत्पादन गनय सषकने िते्रहरुबारे कृिकहरुिाई जानकारी ठदई उनीहरुिाई 
बीउ उत्पादन काययिा िाग्न प्रोत्साषह  गनुय पनेछ ।प्रोत्साषह  कृिकहरुसाँग छिफि गरी सोही सियिा सही 
कृिकहरुको पषहचान गरी कृिक सिूह गिन गने र बीउ लबजन काययक्रििा संिग्न गराउन ुपनेछ । कृिक छनौट 
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गदाय बीउ संचय गनय सक्ने, उत्पादन सािन प्रयोग गनय सक्ने, सहयोगी भावना भएका षकसान वा कृिक सिूह छनौट 
गनुय पनेछ । यस छिफििा प्राषवलिक ज्ञानको साथ साथै बीउ उत्पादक कृिकहरुिाई उत्पाठद  बीउ खाद्यान्निा 
प्रयोग नगरी वेचषवखन गनुयपने, बेणचबखन कृिक आफैं िे वा कृिक सिूहिे नै गनुय पने जानकारी ठदन ुपनेछ  

 

उक्त सभवन्ििा नगरपालिकािे बीउ उपिब्ि ा बारे नगरपालिका लभत्र एवं लछिेकी नगरपालिका/गांउपालिकाहरुिा 
प्रचार प्रसार र लनजी बीउ व्यवसायी साँग सिन्वय राणख लबषक्रका िालग सहयोग पयुायइठदन सक्नेछ । षवलभन्न षहउाँदे र 
विे बािीहरुको बीज वृषर्द् काययक्रि सञ्चािन गनय िेत्रफि  ोके पिा  ्आवस्यक श्रो  बीउ (िूि बीउ) को जा  
 था पररिाि सरकारी वा अन्य षवश्वासयोग्य स्थानबाट खररद गरर ल्याउनपुनेछ । छनौट गररएका कृिकहरुको खे  
जग्गािा लसाँचाइ सषुविा हनु ुपनेछ, बीउ उत्पादनका िालगप्रल  कृिक सिूह न्यून ि ्पााँच रोपनीको प्िट हनु ुपनेछ । 
प्िट छनौट गदाय सिूहको लनिययबाट एक भन्दा बिी कृिकहरुको प्िट वा एउटा िात्र कृिकिाई सिावेश गनय 
सषकनेछ ।उक्त बीउ उत्पादन, बीउ संकिन,प्रशोिन, सरुणि  संचय, र लबषक्रषव रि गने  फय  कृिक वा कृिक सिूहिाई 
प्रोत्साहन गनय नगरपालिका स् रीय बीउ षवकास प्रवियन कोि (Revolving Fund) को स्थापना गरी आवस्यक सेवा टेवािा 
सहलुिय  र सषुविाहरु प्रदान गनय सषकनेछ ।कृिक सिूहबाट उत्पाठद  बीउको वेचषवखनको आाँकडा एवं बीउको 
णस्थल  सभबणन्ि  कृिक सिूहिे नगरपालिकािा लनयलि  रुपिा बझुाउनपुनेछ ।   

 

११.३.४ काययक्रि सञ्चािनको िालग प्राषवलिक सेवा र टेवा (Technical Support) 

 

१. बीउ उत्पादन काययक्रि सञ्चािन गनय नगरपालिकाको कृषि षवकास शाखािे बीउ उत्पादक कृिक सिूहको 
सहभालग ािा कायय ालिका (Calender of Operation)  यार गरेर नगरपालिका कायायियिा पेश गनेछ ।कृषि षवकास 
शाखािे सिय-सियिा बीउ उत्पादन काययक्रिको लनरीिि,प्राषवलिक सहयोग, बीउ उत्पादन सिूह बीच सिन्वय, 

उत्पादक कृिक सिूहिा जागरुक ा विाउने कायय गने छ । कायय  ालिकािा किसेकि  ि ठदइएका बुाँदाहरु सिावेश 
भएको हनु ुपनेछ ।   

क)  कृिकको नाि, थर, िेगाना  

ख)  बीउ उत्पादन गने थिोको िेगाना  

ग)  िाटोको निनुा लिने लिल  

घ)  जग्गा  यारीका ठदनहरु 

ङ)  बीउ रोपाई, छने लिल  

च)  लसाँचाइ गने लिल हरु (Tentative) 

छ)  गोडिेि गने लिल हरु 

ज)  Rougingगने लिल हरु 

 
 

२. नगरपालिकािे बीउ लबजन प्रयोगशािा, बािी संरिि प्रयोगशािा, िाटो परीिि प्रयोगशािा र लसाँचाइ कायायियहरुको 
सिन्वयिा बीउ उत्पादन गने कृिक सिूहको िालग बीउ उत्पादन प्रषवलि, भण्डारि, गिुस् र लनयन्त्रि, प्याषकङ र बजार 
व्यवस्था सभबन्िी  ालिििा सहभागी गराउन सक्ने छ ।   

 

३. बीउ बािीको गिुस् र लनयन्त्रि गनय नगरपालिकािे किसेकि दईु पटक बीउ बािी लनरीिि गने र बीउ लबजन 
षवकास  था गिु लनयन्त्रि सेवा शाखाबाट उपिब्ि गराइने प्रथि  था अणन् ि लनरीिि फाियहरु भरी बीउ लबजन 
प्रयोगशािािा पिाउनेछ। बीउ लबजन प्रयोगशािािे सभपूिय बीउ उत्पादन िेत्र िध्ये कणभ िा ५-१०% िेत्रिा बीउ 
बािी लनरीिि गनेछ । बीउको गिुस् र जोगाउनका िालग षवशेि गरी बािी कटानी, चटुानी, सकुाउने र भण्डारि 
अवस्थािा प्राषवलिकहरुिे लनरन् र लनरीिि गरी कृिकहरुिाई सझुाव ठदनकुो साथै बीउको लनगरानी राख्नन ुपनेछ ।   
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४. बीउ  यार भए पलछ भण्डारि गनुय भन्दा अगालड बीउको निनुा संकिन गरी बीउ परीििको िालग बीउ लबजन 
प्रयोगशािािा पिाउनपुनेछ । सो वाहेक भण्डारि अवस्थािा र बीउ लबक्री गने सियिा पनुः बीउ परीििको िालग 
निनुा संकिन गरी प्रयोगशािािा पिाउन ुपनेछ रप्रिाणि  बीउको िालग लनिायरर  गररएको स् र िेि खाने उपयकु्त 
बीउिाई िात्रप्रिाणि  बीउको रुपिा लबक्री षव रि गनय कृिकहरुिाई स्वीकृ ी ठदइनेछ । कृिक/ कृिक सिूहको 
बीउ प्रिाणिकरिको िालग आवस्यक सभपूिय प्रकृयाहरु पूरा गने काययिा नगरपालिकाको कृषि षवकास शाखािे सहयोग 
पयुायउने छ 

५. बीउ उत्पादक कृिकहरुिाई गिुस् रयकु्त बीउ उत्पादनिा सहयोग पयुायउन नगरपालिकािा आवस्यक ा अनसुार 
लनभन उपकरिहरु र सािाग्रीहरुको व्यवस्था लििाउन ुपनेछ ।   

(क) णचस्यान जााँच गने उपकरि (Moisture Meter) 

(ख) बीउ छने  सियिा बीउ परीिि गनय Petry Dish  था Plastic Tray, जसिा िाटो वािवुा राणख बीउ परीिि गनय 
सषकन्छ।   

(ग) बीउको निनुा लिने (Seed Sampler) 

(घ) बीउ  उपचार गने ड्रि (Seed Treatment Drum)  

(ङ) षवलभन्न बािीको बीउको निनुाहरु राख्न े(Plastic Container) 

 (च) Measuring Tape  

(छ)  राज ु(Pan type)  

(ज) स्टेशनरी, forcep, pencil, register, field inspection forms, hand lens, निनुा षववरि फारािआठद 

 

 

११.३.५ काययक्रि सञ्चािनका िालग आवस्यक श्रो , सािनहरुको व्यवस्थाः 
 

१.  नगरपालिकाको बीज वृषर्द् काययक्रि सञ्चािनको िालग िूि बीउको श्रो  नेपाि कृषि अनसुन्िान पररिद् अन् गय  
 ोषकएका फािय/ केन्रहरु हनुेछन ्। िूि बीउ फािय वा केन्रहरुबाट नगरपालिकािे सियिै उत्पादन स्थिसभि 
िुबानी गनुय पनेछ । कदिकदापी दैवी प्रकोप अथवा अन्य कारिबाट िूि बीउ षवग्रन गई पयायप्त िात्रािा उपिब्ि 
हनु नसकेको खण्डिा प्रिाणि  लबउ बाट पलन काययक्रि सञ्चािन गनय सषकनेछ ।   

२.  बीउ उत्पादक कृिकहरुिाई प्राथलिक ा ठदई कृषि सािाग्री कभपनी वा प्राइभेटबाट रासाषयनक िि उपिब्ि 
गराउने र आवस्यक ा अनसुार कृिकहरुिाई बीउ उत्पादन र व्यवसायको िालग कृषि षवकास बैंक िाफय   ऋि 
उपिब्ि गराउन सहयोग गनय सषकनेछ ।   

३.  बीउ उत्पादनको िालगप्रयोग गररने िूि बीउको िूल्यिा ७५% अनदुान सहलुिय  प्रदान गनय लसकनेछ। 

४.  श्रो  बीउको िुबानी गनय (श्रो  बीउ उपिब्ि हनुे स्थान देणख नगरपालिकाका सणभबन्ि  कृिक वा कृिक 
सिूहसभि) आवस्यक िुबानी रकि नगरपालिकाको वाषियक बजेटिा व्यवस्था गनेछ।   

५.  बीउ बािी संरििको प्रल  हेक्टर रु. ५०००।- को दरिे नगरपालिकािे बजेटको व्यवस्था गनेछ । साथै 
सिूहिा स्प्रयेर खरीदको िालग स्प्रयेरिा ५०-१००% अनदुान उपिब्ि गराउन सषकनेछ ।  

६.  बीउ सरुणि  भण्डारिको िालग िेटि वीनको िूल्यिा ५०-१००% सभि अनदुान उपिब्ि गराउन सषकनेछ ।  

७. बीज वृषर्द् काययक्रि सञ्चािनका िालगनगरपालिका लभत्रआवश्यक ा अनसुार सिूह गिन गनय सषकनेछ ।   

१२. बागवानी  षवकास  काययक्रि  

फिफूि  बािी  षवकास  काययक्रि 

१२.१ फिफूि नयााँ  नसयरी  स्थापना  काययक्रि  

 
 
 
 



भागः 2 संखयाः 15 लिल ः २०७८/१०/२८ 

 

33 
 

1२.1.१ पररचय/पषृ्ठभलूिः 
फिफूि खे ीिाई टेवा पयुायउन फिफूिका लबरुवाहरुस्थानीय कृिकर्द्ारा उत्पादन गराई सहज रुपिा लबरुवा उपिब्ि 
गराउन सञ्चािन गररने यो काययक्रि फिफूि खे ीको वाहलु्य रहेका नगरपालिका लभत्रका िेत्रहरुिा केणन्र  गररनेछ 
।  

1२.1.२ काययक्रिको उद्दशे्यः 
• फिफूि खे ी गनय इच्छुक कृिकिाई स्थानीय स् रिा उत्पादन गररएका लबरुवा उपिब्ि गराइनेछ । 

• नसयरी स्थापना गरी बोट लबरुवा आपूल य गनय व्यवसायीहरुिाई सिि  लु्याइनेछ । 

1२.1.३ काययक्रिको प्राषवलिक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययषवलिः 
फिफूि नसयरी खे ी गनय इच्छुक कृिकहरुिाई नसयरी स्थापना गनुयभन्दा अगालड लनभन अनसुारको श यहरु गराउन ुपनेछ 
। 

✓ नसयरी स्थापना गरेको २ विय देणख वाषियक लबरुवा उत्पादन िि ा १००० भन्दाबिी हनुपुने। 

✓ नसयरी स्थापना गरेपलछ कणभ िा पलन ५ वियसभि सञ्चािन गनुयपने । 

✓ फिफूि लबरुवा उत्पादन गदाय  ोषकए बिोणजिको फिफूिको जा , रसायन, रुटस्टक र साइन िात्रप्रयोग 
गनुयपने। 

✓ उक्त श य सषह  सभझौ ा पिा  ्िात्र इच्छुक कृिकहरुिाई नभसयिा उल्िेणख  सषुविाहरु उपिब्ि गराउन 
सषकनेछ । 

1२.1.४काययक्रिको आलथयक पि/खचय िापदण्ड/नभसय : 
✓ स्प्रयेरको िूल्यिा ५०-१०० प्रल श  अनदुानिा ठदने । 
✓ लसकेचरको िूल्यिा ५०-१०० प्रल श  अनदुानिा ठदने । 
✓ कििी चक्कूको िूल्यिा ५०-१०० प्रल श  अनदुानिा ठदने । 

✓ षकटनाशक षविादी  पिुय अनदुानिा ठदने । 
✓ प्िाषष्टक लसटको िूल्यिा ५०-१००प्रल श  अनदुानिा ठदने । 
✓ रोगनाशक षविादी पिुय अनदुानिा ठदने । 
✓ हजारीको िूल्यिा ५०-१०० प्रल श  अनदुानिा ठदने । 
✓ ०.५ इन्चको पोलिलथन पाईपिा ५०-१०० प्रल श  अनदुानिा ठदने । 

✓ सािाग्रीको िाग   अनिुान स्वीकृ  नगरपालिकाको दर रेट अनसुार गनुयपनेछ । 

 

उक्त सािाग्रीहरुको िूल्य षहसाब गरी बजेट काययक्रि  जुयिा गदाय रकि प्रस् ाषव  गनुय पनेछ । 

 १२.२ फिफूि  नसयरी सदुृषिकरि  काययक्रि  

1२.2.१ पररचय/पषृ्ठभलूिः 
नगरपालिका लभत्र भई रहेका फिफूि नसयरीहरुिाई सदुृषिकरि गराउन आवस्यक देणखएको अवस्थािा यो काययक्रि 
सञ्चािन गररनेछ । 

1२.2.२ काययक्रिको उद्दशे्यः 
नगरपालिका लभत्र भइरहेका नसयरीहरुिाई सदुृि गराउाँदै िैजान ु। 

1२.2.३ काययक्रिको प्राषवलिक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययषवलिः 
नगरपालिका लभत्रका नसयरीहरु के-कस् ा अवस्थािा छन ्अनगुिन गरी प्राषवलिक टेवा पयुायउाँदा प्रभावकारी हनुे देणखएिा 
यस् ा नसयरीहरुिाई नभसयिा  ोषकएको सषुविा  था सेवा उपिब्ि गराई सदुृषिकरि गनुयपनेछ । 

1२.2.४ काययक्रिको आलथयक पि/खचय िापदण्ड/नभसय : 
• प्िाषष्टक लसट व्याग िूल्यिा ५०-१०० प्रल श  अनदुान ठदइनेछ । 
• रोगनाशक षविादी िूल्यिा पिुय अनदुान ठदइनेछ । 
• कीटनाशक षविादी िूल्यिा पिुय अनदुान ठदइने छ। 
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• काययक्रि स्वीकृ  सरकारी/णजल्िा/स्थानीय दर रेट अनसुार संचािन गररनेछ । 

१२.३ निनुा  फिफूि  बगैंचा  स्थापना  काययक्रि 

1२.3.१ पररचय/पषृ्ठभलूिः 
 

फिफूि खे ी कृिकको अथोपाजयनका िालग एक आकियि व्यवसाय भएको र यसको िालग प्राषवलिक ज्ञान 
सीप बिी आवस्यक ा पने भएकोिे प्राथलिक ा रुपिा फिफूि िेत्रिा निनुाको रुपिा बगैँचा स्थापना गनय यो काययक्रि 
सञ्चािन गररनेछ । 

1२.3.२ काययक्रिको उद्दशे्यः 
प्रदशयनको रुपिा निनुा बगैंचाहरु स्थापना गरी कृिकिाई पाखो जग्गाहरुिा फिफूि खे ी गनय प्रोत्साषह  गराउने ।   

1२.3.३ काययक्रिको प्राषवलिक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययषवलिः 
• एउटा फिफूि उत्पादन पकेट िेत्रिा एउटा िात्र निनुा बगैंचा स्थापना गनुयपनेछ । 

• नगरपालिका लभत्रिा बिीिा ४ वटासभि यस् ा फिफूि बगैंचाहरु सञ्चािन गनय सषकनेछ । 

• वहसंुखयक कृिकहरुिे हेनय र लसक्न सक्ने गरी प्रदशयन स्थि एवं कृिक छनौट गनुयपनेछ। 

• कृिकहको सहभालग ािा नभसयिा उल्िेख भए अनसुारका सषुविाहरु उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

• कररब २ रोपनी िेत्रफििा यो काययक्रि सञ्चािन गररनेछ । 

1२.3.४ काययक्रिको आलथयक पि/खचय िापदण्ड/नभसय : 
• आवस्यक बोट लबरुवाको िूल्यिा ५०-१००प्रल श  अनदुान ठदने । 
•  स्प्रयेरको िूल्यिा ५०- १०० प्रल श  सभि अनदुान ठदने। 
• लसकेचरको िूल्यिा ५० -१०० प्रल श  अनदुान ठदने । 
•  प्रलुनङसको िूल्यिा ५०-१०० प्रल श  अनदुान ठदने । 

• ०.५ इन्चको पोलिलथन पाईपिा ५०-१००प्रल श  अनदुान ठदन े। 

• काययक्रि स्वीकृ  दर रेट अनसुार  सञ्चािन गररनेछ । 

• १२.४ निनुा  फिफूि  बगैंचा  व्यवस्थापन  अनसुरि  काययक्रि 

 

1२.4.१ पररचय/पषृ्ठभलूिः 
स्थापना गररएका निनुा फिफूि बगैंचाहरुिे उत्पादन नठदए सभि अथाय  फिफूिहको षकलसि हेरी २-६ विसयभि 
अनसुरि गररनेछ । 

 

1२.4.२ काययक्रिको उद्दशे्यः 
निनुा फिफूि बगैंचाहरुको रेखदेख  था अनसुरि गनुय/गराउन ु। 

1२.4.३ काययक्रिको प्राषवलिक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययषवलिः 
अनसुरिको रुपिा निनुा बगैंचािादेखा परेका सिस्याहरुको लनराकरि गनय आवस्यक पने रासाषयनक िि, 

रोग/कीरानाशक षविादी, लनिो थुो, चनु, आठदको िालग नभसयिा उल्िेख भए अनसुारको सहयोग उपिब्ि गराइनेछ ।   

 

1२.4.४ काययक्रिको आलथयक पि/खचय िापदण्ड/नभसय : 
निनुा बगैंचाहरुिा उत्पादन नठदएसभि (२-६ विय) अनदुानिा रासाषयनक िि, रोग, कीटनाशक षविादी, 

लनिो थुो, कृषि चनु आठद सिे िा बिीिा प्रथि विय वाषियक रु.२०००।- सभि खचयगनय सषकनेछ । दोस्रो विय रु. 
२०००।- को ७५ प्रल श ,  ेस्रो वियिा ५०-१०० प्रल श , चौथो वियिा २५ प्रल श  र पांचौ वियिा कृिक स्वयभिे 
नै व्यहोनुय पनेछ । काययक्रि स्वीकृ  दर रेट अनसुार सञ्चािन हनुेछ । 

१२.५ बगैंचा  सिस्या  लनदान  प्रदशयन/अलभयान काययक्रि 

1२.५.१ पररचय/पषृ्ठभलूिः 
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िहािारीको रुपिा फैलिन िागेको रोग कीरा सभबन्िी सिस्या लनदान गनय फिफूि उत्पादन पकेट िेत्रहरुिा 
यो अलभयान सञ्चािन हनेछ ।   

 

1२.५.२ काययक्रिको उद्दशे्यः 
फिफूिको बोट लबरुवािा रोग कीरा  था अन्य सिस्या लनदान गनय प्रषवलि प्रदशयन गनुय  था सिस्या लनदान प्रदशयन 
अलभयानको रुपिा सञ्चािन गरी प्रभाव देखाउन ु।  

1२.५.३ काययक्रिको प्राषवलिक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययषवलिः 
रोग कीरा लनयन्त्रि गनय आवस्यक सािाग्री/उपकरि आठद नभसयिा उल्िेख गररए अनसुार उपिब्ि गराउने 

व्यवस्था लििाई आवस्यक देणखएिा सिस्या लनदान प्रदशयन अलभयानको रुपिा काययक्रि सञ्चािन हनुेछ ।   

1२.५.४ काययक्रिको आलथयक पि/खचय िापदण्ड/नभसय :   

िहािारीको रुपिा फैलिन िागेका रोग, कीरा आठद लनयन्त्रि काययको िालग षविादी प्रयोगिा रु. २०००।- सभि खचय 
गनय सषकनेछ ।  

१२.६  फिफुि षवरुवा षव रि  काययक्रि 

1२.६.१ पररचय/पषृ्ठभलूिः 
यस नगरपालिकाको िेत्र लभत्रिा उपयकु्त हनुे षहउाँदे, विे, सनु् िाजा  िगाय का फिफुि बािीहरु िगाई 

कृिकको आयस् रिा वृषर्द् ल्याउनकुो साथै फिफुि बािीको बगैँचा स्थापना, फिफुि बािीिे िाकेको िेत्रफि बिाई 
उत्पादन  था उत्पादकत्विा वृषर्द् ल्याउन यो काययक्रि संचािन हनुेछ ।   

1२.६.२ काययक्रिको उद्दशे्यः 
फिफुि बािीको बगैँचा स्थापना, फिफुि बािीिे िाकेको िेत्रफि बिाई उत्पादन  था उत्पादकत्विा 

वृषर्द् ल्याउन यो काययक्रि संचािन हनुेछ ।   
1२.६.३ काययक्रिको प्राषवलिक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययषवलिः 
षहउाँदे, विे, सनु् िाजा  िगाय का फिफुि बािीका प्रचलि  िापदण्ड बिोणजिका लसफाररस गररएका बािीहरु  था 
ल नका उन्न  कििी  था षवज ुषवरुवाहरु अनदुानिा षव रि गररनेछ । षव रिको ठिक दईु िषहना अणघ कृिकहरुको 
िाग संकिन गरर उपयकु्त ाको आिारिा कणभ िा एक कृिक बराबर १० षवरुवाको दरिे षव रि गररनेछ । 

 

1२.६.४ काययक्रिको आलथयक पि/खचय िापदण्ड/नभसय :   

 

षवरुवाको िुवानीिा श प्रल श   था षवरुवा ७५ देणख १०० % सभि अनदुानिा षव रि गररनेछ । 

 

१३  रकारी  बािी षवकास काययक्रि 

१३.१  रकारी  प्याकेज  प्रदशयन  काययक्रि  

१३.१.1 पररचय/पषृ्ठभलूिः 
 रकारी बािीका षवषवि प्रषवलिहरुिाई सिेटेर  रकारी खे ीिा संिग्न कृिकहरुिाई त्यस् ा प्रषवलिहरु लसकाई 

आत्िषवश्वास ठदिाउन  रकारी प्याकेज प्रदशयन काययक्रि सञ्चािन गररनेछ ।   

१३.१.२ काययक्रिको उद्दशे्यः 
 रकारी उत्पादक कृिकहरुिाई  रकारी बािी सभबन्िी नयााँ प्रषवलि  फय  उन्िखु गराउन ु।  

१३.१.३ काययक्रिको प्राषवलिक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययषवलिः 
 रकारी खे ीिा संिग्न कृिकहरुिाई  रकारी बािीका षवषवि प्रषवलिहरु १ रोपनी िेत्रफििा सिषष्टग  

रुपिा प्रदशयन गनुयपनेछ । कृिकहरुिाई बीउ, वेनाय, रासाषयनक िि, षविादी, साइनवोडय आठद नभसय अनसुार उपिब्ि 
गराई काययक्रि सञ्चािन गनुयपनेछ ।   
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१३.१.४ काययक्रिको आलथयक पि/खचय िापदण्ड/नभसय : 
वेनाय, बीउ, रासाषयनक िि, षविादी, सकु्ष्ि त्व, साइनवोडय आठदिा प्रल प्रदशयन बिीिा रु. १०००।- सभि खचय गनय 
सषकनेछ । 

१४. बािी  संरिि  काययक्रि  

आई.षप.एि. काययक्रि 
 

१४.१ कृिक  पािशािा  काययक्रि/आई.षप.एि. कृिक पािशािा/जि  था बािी व्यवस्थापन 
कृिक पािशािा/आई.षप.एन.एस. कृिक पािशािा 
1४.1.१.पररचय/पषृ्ठभलूिः 
 

एकीकृ  शत्रजुीव व्यवस्थापनको चार लसर्द्ान्  अनरुुप वा ावरिीय सन् िुन कायि राखी रोग, कीरा  था 
झारपा  जस् ा बािी शत्रहुरुको व्यवस्थापन प्रषवलिबारेलनियय लिन सक्ने िि ा कृिकहरुिा षवकास गने उद्देश्यिे 
Seasonal विय भरी नै वा कुनै एक बािीिा बािी अवलिभरको आई.षप.एि. कृिक पािशािा काययक्रि सञ्चािन हनुेछ 
। उक्त काययक्रि स्थिग  कृिक अन् रकृया गोष्ठी, स्थिग   ालिि सञ्चािन, आई.षप.एि. कृिक पािशािा ठदवस 
जस् ा काययक्रिहरु सिावेश गरी सभपन्नहनुेछ । आिलुनक कृषि प्रषवलिप्रसार गनय सशक्त िाध्यि  था स्थिको रुपिा 
उलभएको कृिक सिूहिाईनै आिार बनाई बािी अवलिभर कृिक पािशािाको रुप ठदई षयनीहरुकै िाध्यिबाट 
आइ.षप.एि. प्रषवलििाई व्यावहाररक,प्रयोगात्िक  था खोजपूिय लसकाईको षवकास गदैस्थिग  रुपिा काययक्रि सञ्चािन 
हनुेछ।  

 

1४.1.२ काययक्रिको उद्दशे्यः 
कृषििा प्रिाणि  भएका उन्न  प्रषवलिहरु स्थिग  रुपिा सहभालग ात्िक कृषि प्रसारको िाध्यिबाट कृषि 

प्राषवलिकहरुिे कृिकहरुिा र अन्  ोगत्वा कृिकबाट कृिकहरुिा नै जानकारी  था चे ना जगाई प्रषवलि हस् ान् रििा 
कृिक स्वयंिाई आ–आफ्नो खे बारीिा कृषि पयायवरि षवश्लिेि (AgroEcosystem Analysis) गराई बािी संरिि गदाय 
ठदगो रुपिा पयायवरििाई जोगाई कृषि उत्पादनिा वृषर्द् ल्याई खाद्य सरुिािा सहयोग गरी कृिक स्वयंिाई दि बनाउन ु
यस काययक्रिको िूि उद्देश्य रहेको छ ।   

 

1४.1.३ काययक्रिको प्राषवलिक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययषवलिः 
कृिक पािशािा सञ्चािन गनुय अगालड आई.षप.एि.् सहजक ाय (IPM Facilitator) / आई.षप.एि. कृिक सहजक ाय 

(IPM Farmer Facilitator), जनप्रल लनलि, सेवाकेन्र प्रिखु, शाखा प्रिखु सिे  स्थििा गई नगरपालिका लभत्रका सिूह, 

अगवुा कृिक, सकृय कृिकहरुको सिे  सहभालग ा हनुे गरी २५जनाको कृिक सिूह  छनोट गनय २ पटक अन् कृय या 
गोष्ठी गनुयपनेछ। 

 

 िुनात्िक अध्ययन  था पररििहरु सञ्चािन गनय कररब ५०-१००० वगयलिटर जग्गा/खे बारीको छनोट गनय कृिकहरु 
जभिा भई छिफि गरी स्थानको लनिायरि हनुेछ।  १ विय भरर बषििा ३ बािीिा वा कुनै एक बािीिा बािी 
अषविभर कृिक सिूहिे लनिायरि गरेको हप्ताको एक ठदन षवहान ७ वजेदेणख १२ बजेसभि अध्ययन र  ालिि सञ्चािन 
हनुेछ। हरेक बािीिा, बािी नलभत्र्याउाँदै अन्य कृिकहरुिा यस प्रषवलिको षवस् ार गने उद्देश्य राणख आिणन्त्र  पाहनुा 
र अन्य कृिकहरुिाई अध्ययन स्थििा भ्रिि, स्थि लनरीिि,  सांस्कृल क काययक्रि नगरा कृिक ठदवस िनाउाँदा  था 
अणन् ि बािी पलछको कृिक ठदवसिा सहभागी कृिकहरुिाई प्रिािपत्र षव रि सषह को एक सिापन सिारोह सञ्चािन 
हनुेछ। 
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आई.षप.एि. काययक्रििाई कृिकस् रिा पयुायई लनरन् र ा र ठदगोपन ठदन अको वियदेणख अनसुरि (Followup) काययक्रि 
सञ्चािन गनय र यसको िालग कृिक र षवज्ञान (Farmer & Science) काययक्रि, पोष्ट हाभेष्ट प्रषवलि सभबन्िी षवषवि 
काययक्रिहरु सञ्चािन गनय सषकनेछ। 

 

१४.१.४ काययक्रिको आलथयक पि/नियसः 
 

कृिक पािशािा सञ्चािन िाग  अनिुान  ेररज 

क्र.स. कृयाकिापहरु सहभागी संखया  दररू. जभिा रकि 

१ 
स्थिग  कृिक अन् कृय या गोष्ठी (२पटक) - आई.षप.एि को िहत्व, बािीपात्रो र आिारभ ु  थ्याङ्क संकिन, सिहुको 
िहत्व, िैषङ्गक षवश्लेिि, सिस्या पषहचान, काययक्रि कायययोजनाको  यारी 

क पषहिो पटक अन् कृय या गोष्ठीगनय- णचयापान खचय ५०-१००  १०० ५०-१०००० 

ख दोस्रो पटक अन् कृय या गोष्ठी गनय- णचयापान खचय ५०-१००  १०० ५०-१०००० 

ग 

२ पटकको गोष्ठी काययक्रिको िालग चाषहने रणजष्टर, कपी, स्केि, 

डटपेन, लससा किि, िाकय र, चाटयपेपर, िाणस्कङ टेप आठद ३०  एकिषु्ठ ५०-१०००० 

घ अन् कृय या गोष्ठी गनय प्रणशिक भत्ता- २पटक ४  १००० ४००० 

 या ाया  वाप को खचय ४  २०० ८०० 

 पषहिो बािीको िालग    IPM FFS     सञ्चािन गनय 
पषहिो बािीको िालग IPM FFS    सञ्चािन गनय १ ठदने PLANNING गोष्ठी गनय २ 

क खाजाखचय (२५जना कृिक र २ जना प्रणशिक) २७  १०० २७०० 

ख अन् कृय या गोष्ठी गनय प्रणशिक भत्ता- १पटक २  १००० २००० 

 या ाया  वाप को खचय २  २०० ४०० 

३ पषहिो बािीको िालग स्थिग  कृिक पािशािा सञ्चािन  गनय 
क खाजाखचय (२५जना कृिक र २ जना प्रणशिक) - १६पटक ४३२  १०० ४३२०० 

ख 

पािशािा सञ्चािनको िालग षवउषवजन, बेनाय, कभपोष्टिि, 

ििखाद, लसाँचाई, बोडय  था अन्य सािाग्रीहरु, प्िाषष्टक ड्रि, 

साईनबोडयहरु, षविादी, जैषवक षविादी, सकु्ष्ि खाद्य त्वहरु, 

हिोनहरु, पेग, स्केििुिो, रंलगन किि, ब्राउनपेपर, गििा, 
पोलिलथनब्याग, जािीकपडा, िाकय र, फोटो कपीपेपर, िाणस्कङ टेप, 

गि, भाइि, पेगआठद।   एकिषु्ठ १५०००० 

ग प्रणशिक भत्ता- १६पटक ३२  १००० ३२००० 

 या ाया  वाप को खचय ३२  २०० ६४०० 

४ पषहिो बािीको िालग कृिक ठदवस सञ्चािन गनय 

क 

आिणन्त्र  जनप्रल लनलि, णजल्िास् ररय कायायिय प्रिखु, सहभागी 
 था अन्य कृिकहरु णचयापान खचय ७५  १०० ७५०-१००० 

ख काययक्रि व्यवस्थापन खचय   एकिषु्ठ ५०-१०००० 

ग प्रणशिक भत्ता- १पटक २  १००० २००० 

 या ाया  वाप को खचय २  २०० ४०० 

५ प्राषवलिक प्रल वेदन  यार गनय    २००० 

 जभिा    १३८४०० 
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१४.२ गोिेिि िूत्र   यार  गने  प्रषवलि (भकारो  सिुार  प्रदशनय) कायक्रय ि:   
१४.२.१ पररचय/पषृ्ठभलूिः 
 

यस काययक्रििा गहुाँ  संकिन टयाङ्की लनिायि गरी यसको संकिन  था संरिि गररन्छ । गहुाँ िाई बािीिा 
सोझै प्रयोग गनय  था भकारोिा लिसाई गोिेििको गिुस् र बिाउने कायय गररन्छ । भकारोबाट गहुाँ  लिसाउनको 
अिावा गोिेििबाट प्रिखु खाद्य त्व िध्येको नाइट्रोजन  त्व चहुावट हनु नठदनको िालग छापो ठदने, िि  कायउने 
गररन्छ । यस अन् गय  वस् भुाउको िालग गोि बनाउाँदा ितु्र नचषुहने अथाय  चषुहएर खेर नजाने खािको बनाउन 
कृिकिाई प्ररेर  गररनेछ । स्थानीय स् रिा पाउने िंुगा, छपनी आठदप्रयोग गरी कृिककै सहभालग ािा गहुाँ  बग्ने 
खािको गोिको भईूं लनिायििा जोड हनुेछ साथै बगेको गहुाँ िाई नािी िाफय   संकिन ट्याषङ्किा जभिा गनय ट्याङ्क र 
नािीको व्यवस्था गनय उत्प्ररेर  गररनेछ ।   

 १४.२.२ काययक्रिको उद्दशे्यः  

गोिबाट गोबर  था गहुाँ िाई संरिि गरी गहुाँ िाई सोझै बािीिा प्रयोग गनय  था गोिेििको रुपिा प्रयोगिा ल्याई 
ििको गिुस् र बिाउने ।  

१४.२.३ काययक्रिको प्राषवलिक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययषवलिः 
प्राषवलिक िापदण्डः-   

● ितु्र संकिनको िालग गोि सिुार (इटा, िंुगा, वािवुा, लसिेण्ट,ड्रि आठद)  

● गोिेिि खाडि/थपु्रो िालथ छहारीको व्यवस्था ज्यािी  

● साईनवोडय २.५ षफट िभबाइ २ षफट चौडाइ  

 

१४.२.४ काययक्रिको आलथयक पि/खचय िापदण्ड/नभसय:  

• प्रत्येक आयोजनािाई रु. ५०००/- को दरिे अनदुान सहयोग रकि वा सो बराबरको सािाग्रीहरु अनदुानिा 
उपिब्ि हनुेछ । 

• काययक्रि स्वीकृ  दर रेट अनसुार सञ्चािन गररनेछ । 
१५.फिफुि खे ी प्रवर्द्यन काययक्रि/ फिफुि जोन स्थापना काययक्रि/ फिफुि खेल  षवस् ार काययक्रि 

१ प्रस् ावना : फिफुि वगैंचाहरुिा उन्न  जा  र प्रषवलिको प्रयोग िाफय   उणच  व्यवस्थापन गरी यसको 
उत्पादन र उत्पादकत्व बिाउन सषकने प्रशस्  सभभावना देणखन्छ ।साथै जिवायकुो षहसाविे पलन सिनु्र 
स हबाट षहिािी भेगसभि फिफुि खे ी गनय सषकने भएकोिे यस नगरपालिका अन् गय  फिफुिको िेत्रफि 
बिाउन सषकन ेप्रचरु सभभावना छ।यसथय व्यवणस्थ , स्वस्थ र उत्पादनिखुी फिफुि वगैंचािाई प्रवर्द्यनगरी 
नगरपालिकािाई फिफुि उत्पादनिा आत्िलनभयर बनाउाँदै लनयाय  उन्िखु बनाउनका िालग षकसानिाई 
आवश्यक सहयोग र सहणजकरि गनय आवश्यक देखी नगरपालिकाको नील   था काययक्रििा अन् रलनषह  
भावना अनरुुप फिफुि खे ी प्रवर्द्यन काययक्रि/ फिफुि जोन स्थापना काययक्रि कायायन्वयनका िालग कानूनी 
व्यवस्था गनय वाञ्छलनय भएकोिे, 

२ काययक्रि को उदेश्य :- (१) यस लनयिाविी अनसुार संचािन हनुे काययक्रिको उद्देश्यहरु देहाय बिोणजि 
हनुेछन ्।  

(क) फिफुिको िेत्र षवस् ार  था परुाना वगैंचा सदुृषिकरि गने 

(ख) फिफुिको उत्पादन र उत्पादकत्विा वृषर्द् गने 

(ग) षकसानहरुको आय आजयनिा वृषर्द्  था फिफुिको आया  प्रल स्थापनािा सघाउ परु्र याउने र  

(घ) फिफुिको िूल्य शृ्रङ्खिा अलभवृषर्द् गने । 
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३ काययक्रि संचािन प्रकृया सभबन्ििा : 
(1)यो काययक्रि नगरपालिकाको वाषियक स्वीकृ  काययक्रि अनसुार संचािन गररने छ । 

(२) यस काययक्रििा षवलिव  रुपिा द ाय भएका कृषि सिहु/सहकारी /फिय/उद्यिीहरुिे परुानो बगैचा सदुृषिकरि 
 था नयााँ बगैंचा स्थापनाको िालग प्रस् ाव पेश गनय सक्ने छन । 

 (३ (फिफुि खे ी प्रवर्द्यन/फिफुि खेल  षवस् ार/फिफुि खेल  षवस् ारको िेत्र लनिायरिको प्रिखु णजभिेवारी 
पााँचखपन नगरपालिकाको रहनेछ । 

(४) काययक्रि संचािनको प्रिखु णजभिेवारी पााँचखपन नगरपालिकाको कृषि षवकास शाखाको हनुेछ । 

 (५) सभबणन्ि  संस्थाहरुिे फिफुिको व्यवसाषयक बगैंचा स्थापनाका अिवा स्थाषप  व्यवसाषयक बगैंचािा 
उत्पादनणशि षक्रयाकिाप  था उन्न  प्रषवलि अविभवन (वगैंचा सदुृषिकरि) का िालग सिे  प्रस् ाव पेश गनय सक्नेछन ्
। 

(६) काययक्रि संचािन गनय कभ ीिा ५ रोपनी  ब्िक हनु ुपनेछ। 

(७) लबरुवा रोप्दा वगैंचाको रेखाङ्कन अलनवायय रुपिा गनुय पने छ  र प्राषवलिक िापदण्ड अनसुार षवरुवा रोप्न ुपनेछ 
।िगाएको षवरुवा िरेिा सभबणन्ि  षकसानिे नै पनुःरोपि  गनुयपने प्रल वर्द् ा गरेको हनु ुपनेछ। 

४ िलु्याङ्कन सलिल  सभबन्िी व्यवस्था : (1)लनिायरि गररएको सिय सीिा लभत्र षवलिव  रुपिा प्राप्त प्रस् ावहरुको 
िलु्याङ्कनका िालग लनयिाविी बिोणजिको एक प्रस् ाव छनौट  था िलु्याङ्कन सलिल  रहनेछ। सलिल िे आवश्क ा 
अनसुार अलिक ि २ जना षविय षवशेिज्ञिाई सलिल को बैिकिा आिन्त्रि गनय सक्नेछ। 

५ सञ्चािन हनुे िखुय िखुय कृयाकिापहरु :  

लस.नं. काययक्रिको षववरि षक्रयाकिाप सहजीकरि सेवा  था सषुविा  कैषफय  

१. फिफुि बगैँचा िेत्र 
षवस् ार  

श्रो  षवरुवा खररद 
 था िुवानी अनदुान  

▪ श्रो  लबरुवा खररदिा ५०-१०० 
% अनदुान रषवरुवा िुवानीिा श  
प्रल श  

 

 

२. फिफुि बगैंचा 
स्थापना प्रोत्साहन  

बगैंचा रेखाङ्कन, षवरुवा 
रोपि, खाडि खन्ने 
 था ििखाद 
व्यवस्थापन 

प्रचलि  बजार िलु्यिा ७५ % देखी 
श  प्रल श  अनदुान 

 

३. कृषि औजार 
उपकरि खररद  था 
षव रि  
  

खाडि खन्ने िेणशन, 

पावर/लिलन षटिर, 
घााँस काट्ने र गोड्ने 
िेणशन आठद  

प्रचलि  बजार िलु्यिा ७५ % देखी 
प्रचलि  बजार िलु्यिा ७५ % देखी 

श  प्रल श  अनदुान 

 

४. उन्न  प्रषवलि 
अनसुरि  

िणल्चङ  था थोपा 
लसंचाई जडान  

प्रचलि  बजार िलु्य अनसुार  यार 
भएको िाग  अनिुानिा ७५ % देखी 

श  प्रल श  अनदुान 

 

५. लसंचाई व्यवस्थापन  पोखरी (प्िाषष्टक  था 
लसिेन्ट), भलूिग  
लसाँचाई, पाईप, कुिो 
लनिायि, नषवन ि 

प्रचलि  बजार िलु्यिा ८५ % देखी 
श  प्रल श  अनदुान 
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लस.नं. काययक्रिको षववरि षक्रयाकिाप सहजीकरि सेवा  था सषुविा  कैषफय  

प्रषवलििा आिारर  
लसंचाई (सौयय लसंचाई) 

 

६ आलथयक प्रशासन सेवा :- (१)काययक्रिको िेखा, िेखाङ्ककन र िेखा पररिि सावयजलनक खचयको िापदण्ड, लनयिाविी, 
लि व्यषय ा सभबन्िी लनदेणशका,२०७५, सावयजलनक खररद ऐन, २०६३  था सावयजलनक खररद लनयिाविी, २०६४ र 
संणघय सरकारका प्रचलि  कानून बिोणजि हनुेछ । 

७ अनगुिन र िूल्याङ्कन : पााँचखपन नगरपालिकावाट लनयलि  अनगुिन हनुेछ । 

८ प्रगल  प्रल वेदन पिाउन ुपने : अनदुानग्राहीिे काययक्रिको प्रग ी प्रल वेदनिालसक रुपिा पााँचखपन नगरपालिका/कृषि 
षवकास शाखािा सिे  पिाउन ुपनेछ । 

९ प्रचलि  कानून िाग ु हनु े :काययक्रि कायायन्वयनको सभबन्ििा यस लनयिाविीिा उल्िेख भएकाको हकिा यसै 
बिोणजि  था लनयिाविीिा उल्िेख नभएका कुराको हकिा प्रचलि  कानून बिोणजि हनुेछ। 

१० बािा अड्काउ फुकाउने  :लनयिाविी कायायन्वयनिा बािा अड्चन आइपरेिा पााँचखपन नगरपालिकािे यस 
लनयिाविीको व्यवस्थाको प्रल कुि नहनुे गरी त्यस् ो बािा अडकाउ लनियय गरी कायायन्वयन गनय सक्नेछ । 

११ खारेजी र संसोिन :लनयिाविीिाई आवश्यक ा अनसुार नगरपालिकािे खारेजी वा संशोिन गनय सक्नेछ । 
१६. िाटो पररिि णशषवर संचािनकाययक्रि 

पषृ्ठभिूीः  

षवलभन्न वािीवस् हुरु िगाउने िाटोिा रहेका खाद्य  त्वहरु, अणभिय  था िाररयपना, प्राङ्गाररक पदाथय आठदको अवस्था 
पषहचान गनय, िाटोको उवयराशणक्त ह्रासिाइय सिुार गरी षवलभन्न बािीहरुको आवश्यक ा अनरुुप खाद्य त्व आपूल य गनय 
स्थिग  रुपिा कृिकहरुको खे वारीको िाटो पररिि सेवा उपिब्ि गराउन आवश्यक देखी नगरपालिकाको नील  
 था काययक्रििा अन् रलनषह  भावना अनरुुप यो काययक्रि  यार गररएको छ । 

३. उर्द्शे्यः  

(१) िाटोिा रहेका लबरुवाको खाद्य त्व पषहचान,सभवर्द् सिस्याहरुको सिािान, प्राङ्गाररक श्रो को प्रवर्द्यन गरी 
िाटोको उवयराशणक्त ब्यवस्थापन, लबरुवाको षवकास र वृषर्द्िा सिुार ल्याइय कृषि उत्पादकत्विा सिुार ल्याउने । 

(२)  कृिक सहभालग ािा उवयराशणक्तको जानकारी लिनकुो साथै स्थिग  रुपिा िाटो षवश्लिेि गनुय  

(३) स्थिग  रुपिा िाटो षवश्लेिि गरी ब्यवस्थापन सभबणन्ि प्रषवलि लसफाररस गनुय । 

४ काययक्रि संञ्चािन प्रकृया 

यस काययक्रि अन् गय  देहाय बिोणजिका कृयाकिापहरु संचािन गररने छ। 

क. िाटो परीिि णशषवर सभवन्िी  ालिि/अन् रकृया 

ख. िाटो परीिि (बिीिा १०० वटा निूना) 

ग. षवरुवािाइय चाषहने खाद्य त्व, कृषि चनु  था प्राङ्गाररक िि व्यवस्थापन 
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5. काययक्रि संचािन षवलि 

)१ ( नगरपालिकािे सभवणन्ि  वडाहरु साँग सिन्वय गरी कृिकहरुिाइय काययक्रिबारे जानकारी गराइय व्यवस्थापन 
गनुयपदयछ । साथै काययक्रि स्थि छनौट गदाय कृषि चनु प्रयोग गनय उत्साषह  कृिक रहेको िेत्र छनौट गनुय पनेछ । 
प्रल  णशषवर बिीिा १०० िाटो निूना पररिि गने गरी णशषवर संचािन गनुय पनेछ ।  

(२) िाटो पररिि णशषवरको संचािन नगरपालिकािे गनेछ । आवश्यक रहेिा प्रदेश सरकार िा ह को िाटो  था 
िि परीिि प्रयोगशािासाँग सिन्वय गनय सक्नेछ । 

(३) स्थालनय स् रिा कृिकहरुिाइय िाटो व्यवस्थापन  ालििसाँग आवर्द् गरी िाटो परीिि णशषवर संचािन गनुय पने 
छ । 

(४) िाटो परीिि णशषवर संचािन गनय देहाय अनसुारको  ररका अपनाउन सषकनेछ । 

क) षकट बक्स िाटो णशषवरः- यस  ररकािा षकट बक्सको सहय ािे सडक संजािको व्यवस्था भए वा नभएका 
स्थानिा षकट बक्स िाटो णशषवर संचािन गररनेछ ।साथै नगरपालिकाको िाटो  था िि पररिि ल्याविा 
वडा स् रबाट संकिन गरेका निनुाहरु िगेर पररिि गनय सषकनेछ ।  

(५) िाटो णशषवर प्राषवलिक िापदण्ड 

• िाटो परीिि णशषवर संचािन १-२ ठदन 

• पषहिो र दोश्रो ठदन िाटो पररिि (१०० वटा निूना) 

• दोश्रो  ेस्रो ठदन िाटो पररिि णशषवर अन् रकृया  

(६) िाटो णशषवर संिग्न प्रल वेदन अनसुार णशषवरिा िाटो जााँच गराउने सवै षकसानहरुिाई अनदुानिा कृषि चनु 
षव रि हनुेछ ।यसका िालग उपिब्ि वजेट लसिा, लसफारीस PH  िानिाई िध्यनजर गदै कृषि चनु षव रि काययक्रिका 
आिार  य गरी काययक्रि काययन्वयन गनय सक्नेछ ।  

6. िाटो णशषवर संचािनको आलथयक पि देहाय अनसुार हनुेछ । 

(१) िाटो णशषवर संचािन गदाय देहाय अनसुार प्रल  णशषवर अलिक ि रु एक िाख रुपैँया सभि खचय गनय सषकनेछ 
। 

क) षकटबक्स बाट िाटो पररिि णशषवर संचािन 

क्र.सं. काययक्रि/षक्रयाकिा पषववरि जभिा 

१ रसायन खररद  था  यारी (रर-एजेन्ट ५०-१०० निूनाको िालग) १०,०००/- 

३ प्रल वेदन  यार २,०00/ 

४ 
प्राषवलिक दैलनक भ्रिि खचय     (सवारी चािक सषह ५ 
जनासभििाइयअलिक ि ५ ठदन) 

भ्रिि खचय लनयािाविी, 
२०६४ अनसुार  

५ व्यवस्थापन खचय (व्यानर,णचया खाजा,स्टेशनरी आदी) एकिषु्ठ १००00/ 
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६ ८५ देणख श  प्रल श  अनदुानिा कृषि चनु खररद, िुवानी  था 
षव रि (अलिक ि रकि) 

उपिब्ि बजेट पररलि लभत्र 
िागिा आिारर   

 ७  ालिि/गोष्ठी काययक्रि  ालिि/गोष्ठी काययक्रिको 
लनयिाविी बिोणजि 

 

7. िाटो णशषवर संचािन प्रल वेदनः- 

(१)  िाटो णशषवर संचािन गदाय प्राप्त भएका िाटोको निूनाको नाि, िेगाना  था िाटो जााँचको  पररिाि, लसफाररस 
सषह  संिग्न प्रल वेदन  यार गरी राख्नपुनेछ ।   

(२) नगरपालिकािे एउटा आलथयक वियिा िाटो णशषवर संचािन गरेका स्थानहरुिा अको आलथयक वियिा िाटोको 
केही निूना लिइय िाटोको सूिार अवस्था अध्ययन गने काययहरु सािवसािी रुपिा प्रस् ाव गरी संचािनिा ल्याउन ु
पनेछ ।  

8. अनगुिन थािूल्याकंन: 

(१) नगरपालिका/ कृषि शाखािे संचालि  काययक्रिहरुको अनगुिन  था िूल्याङ्कन गनेछ। 

(२) नगरपालिका/कृषि शाखािे यस काययक्रिको अनगुिन लनरीिि गरी आवश्यक लनदेशन ठदन सक्नेछ। 

१०. प्रचलि  कानून बिोणजि हनुे:- यस लनयिाविीिा उल्िेख नभएका अन्य कुराहरु प्रचलि  कानून बिोणजि हनुेछ 
। 

११.वािा अड्काउ फुकाउन:े-यस काययषविी कायायन्वयन सभबन्ििा कुनै षर्द्षविा भएिा सो को लनरुपि नगरपालिकािे 
गनेछ। 

१२.लनयिाविी संशोिन :(1) यस लनयिाविीिाई आवश्यक ा अनसुार िन्त्राियिे संशोिन  था खारेज गनय सक्नेछ। 

१७. कृषि िेिा प्रदशनी  

१७.१,१ पररचय: " देखेपछी षवश्वास वढ्छ" भन् ने वास् षवक ाको आिारिा कृिकहरु र्द्ारा उत्पाठद  कृिी उपजहरु 
प्रदशयनिा राखेर उलनहरु लबच प्रल स्पिाय गराई दशयकहरुिे प्रलबलि लसषक बिी उत्पादन गनय सकुन भन् ने ध्येयिे यो 
काययक्रि सन्चािन गररन्छ। 

१७.१.२ काययक्रिको उिेश्य: 

 क. स्थालनय चाड पवयको, िेिाको अवसरिा िेिा प्रदशनी आयोजना गरर उत्पादक कृिकहरुिाई उत्कृष् टको 
आिारिा कदर गनुय। 

ख. प्रदशयन कृिकहरुिाई प्रोत्साषह  गनय नाँया-नाँया उन् न  प्रलबलिबहरु बारे जानकारी गराउनकुो साथै नाँया प्रलबलि 
अपनाउन प्रोत्साषह  गनुय। 

१७.१.३ काययक्रिको प्रालबलिक पि/ सन्चािन प्रषकया/लनयिाविी: 

क. प्रदशयनी ल लथ, लिल  र स्थान लनणश् च  गरेपलछ व्यापक प्रचार-प्रसार गनुय पदयछ, जसबाट बहसंुखयक कृिकहरुिाई 
अविोकन गने िौका लििोस।् 
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ख. यस् ै सहभागी कृिक, सिूह  था लनकायहरुिाई पलन अलग्रि जानकारी गराई सहिल  लिनपुदयछ। 

ग. प्रदशयनी आयोजक सलिल  गिन गरर लबलभन् न कािहरुको णजभिा ठदने काि गनुय पदयछ। 

घ. कृिकका उत्पादन  था उन् न  उत्पादन सािाग्रीहरु देखाउने प्रदणशय  उत्पादनहरु लबच प्रल स्पिाय गराई िूल्यांकन 
टोिीिे उत्कृष् ट िहयायएकािाई परुस्कृ  गनुय पदछय। 

१७.१.४ काययक्रिको आलथयक पि/ खचय िापदण्ड/निसय: 

परुस्कृ  गनय सषकने आइटिहरु (खाद्यान्न बालि, रैथाने बालि, ( रकारीिा) जरेबािी सिूह, िहरेबािी सिूह, फि 
खाने सिूह,  रुि सिूह, साग  था काउिी बन्दा सिूह, दिहन सिूह,  ेिहन सिूह,फिफूि सिूह, नगदेबािी 
सिूह,िसिाबािी सिूह र षवषवि सिूह  १३ आईटिहरु। 

आईटि /परुस्कार  प्रथि रू. ठि ीय रू.   ृीय रू. सान् ावा 
रू. 

कैषफय  

खाद्यान्न बालि (िान,िकै,गहूाँ) २०००/- १,५००/- १,०००/- ५००/-   

रैथाने बालि (कोदो,फापर,जौं) २०००/- १,५००/- १,०००/- ५००/-   

 रकारी सिहु  

िहरेबािी सिहु 
(काक्रा,फसी,िौका,करेिा) 

१,०००/- ८,००/- ५,००/- ३,००/-   

जरेबािी ( ििुा,सिगि,गाजर) १,०००/- ८,००/- ५,००/- ३,००/-   

फिखाने बालि (टिाटर, खसुायनी) १,०००/- ८,००/- ५,००/- ३,००/-   

        रुि सिूह  

(घर  रुि, लसिि  रुि, सखरखण्ड) 
१,०००/- ८,००/- ५,००/- ३,००/-   

साग  था काउिी बन्दा सिूह  

(रायो साग, काउिी,बन्दा,ब्रोकाउिी) 
१,०००/- ८,००/- ५,००/- ३,००/-   

दिहन बािी ( िास,भटिास,िसुरुो) १,०००/- ८,००/- ५,००/- ३,००/-   

 ेिहन बालि ( ोरी, सस्युय,सयुायिखुी) १,०००/- ८,००/- ५,००/- ३,००/-   

फिफूि सिूह  

(सनु् िा,िेवा,केरा,षकवी) 
२०००/- १,५००/- १,०००/- ५००/-   

नगदे बालि (उख,ु अिैची, णचया,कफी) २०००/- १,५००/- १,०००/- ५००/-   

िसिा बालि (अदवुा,बेसार,िररच)  १,०००/- ८,००/- ५,००/- ३,००/-   

षवषवि (िौरी,च्याउ) १,०००/- ८,००/- ५,००/- ३,००/-   
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१८.  िान ठदवस 

१. षकसानको िनोबि उच्च राखी उनीहरुको  श्रिको सभिान गने उद्देश्यिे कृषि  था पशपंुछी लबकास िन्त्राियिे 
देश भरर असार िषहनाको १५ ग ेिाई राषिय िान ठदवसको रुपिा िनाउने परभपरा बसािेको छ | राषिय िान 
ठदवस कृषि िेत्र संग सभबणन्ि  संघ संस्थािे षवलभन्न काययक्रि गरर िनाउाँदछन | 

२.  िानो रोपेर िरुी फिाउने ठदनका रूपिा यस ठदन अलिकांश स्थानिा रोपाई गरर िान ठदवस िनाउने गररन्छ | 
यस ठदनिा रोपाई गरेर दषह णचउरा खाने भएकोिे रोपाई िहोत्वस वा दषह णचउरा खाने ठदनका रुपिा पलन लिने 
गररन्छ | 

३. कृषि प्रिान हािो ििुकुिा खाद्य सरुिाको प्रिखु आिारको रुपिा रहेको िानको उत्पादनिाई िहत्व ठददै 
सरकारिे षव.सं. २०६१ बाट असार १५ िाई राषिय िान ठदवसका रुपिा िनाइने गररएको छ | 

१७.४. काययक्रिको आलथयक पि/ खचय िापदण्ड/निसय:१. काययक्रि संचािनको िालग आवश्यक ा अनसुारको 
खचय यस पााँचखपन नगरपालिकाको प्रचलि  दर रेट अनसुार खचय गनय सषकनेछ | 

१८. कृषि सािाग्रीिा अनदुान प्रषक्रया 
१८.१. कृषि सािाग्री अनदुान  

१. अनदुान सभबणन्ि कायायक्रि संचािन गनय यस कायायियिे बाषियक स्वीकृ  काययक्रिअनसुार सावयजलनक रुपिा 
नगरपालिका  था प्रत्येक वडाहरुिा सूचना पिाई अलिक ि कृिकहरूसभि सूचनाको पंहचु पगु्ने गरर टााँस गरेर आवेदन 
िागको िालग कणभ िा १५ ठदनको सूचना प्रकाशन प्रसारि गनुय पनेछ |उक्त आबेदन सभबणन्ि सूचनाको आह्वान 
नगरपालिका कृषि षवकास शाखािे  ोकेको सिय लसिालभत्रिा गररसक्न ुपनेछ | 

२. उपलनयि (१) बिोणजि प्राप्त कृिकहरूको आबेदन पााँचखपन नगरपालिकाको छनोट सलि ी आलथयक षवकास सलि ी 
र कृषि षवकास शाखािे छनोट िापदण्डको आिारिा छनोट गररने छ | 

जभिा    रु. ४३,४००/-  

अनगुिन िूियांकन  फय  १०,०००/-  

स्टि लनिायि व्यवस्थापन  रु  .१० ०००। - 
 

प्रिाि -पत्र  रु. ५,५००। - 

अल लथ सभिान रु. ६,०००। - 

णचया /नास् ा  रु .२०,०००। - 

उत्कृष् ट कृिक सभिान रु. १,५००। - 

ब्यानर  था िसिन्द खचय  रु. ३,६००/-  

जभिा बजेट (रु. १,००,०००।-,अिरेपी: एक िाख िात्र ।) 
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३. कृषि सािाग्रीहरुको अनदुान बाहेकका िाग  रकि छनोट सलिल िे छनोट गरेको ७ ठदन लभत्रिा अथवा छनोट 
सलिल को लनियय वा कायायियको सूाँचना बिोणजि छनोट भएका िाभाणन्व  कृिकहरुिे सभबणन्ि  कायायियिा बझुाउन ु
पनेछ |  

 १८.२ अनदुान रकिको लसिा :- (१) नगरपालिकाको बाषियक बजेट  था स्वीकृ  काययक्रि बिोणजि अनदुान उपिब्ि 
गराउन सक्नेछ | 

१. नगरपालिकाबाट उपिब्ि गराइने अनदुान कुि िाग को  ५०%-१००% प्रल श  सभि वा नगरकाययपालिकाको 
लनियय अनसुारको प्रल श  रकि अनदुान उपिब्ि गराइनेछ | 

१८.२ अनदुान प्रषक्रया :- 

१. व्यावसाषयक फिफूि बगैचा स्थापना,  रकारी, खाद्यान्न उत्पादन फािय स्थापना  था व्यावस्थापनको िालग 
(खाल्डो खन्न,े खनजो  गने, ििाखांद लििाउने, षविादी, घेराबारा, प्िाणस्टक घर बनाउन ेइत्याठद कृषि किय) 
िा कायायपालिकाको लनियय अथवा स्थानीय दररेट अनसुार अनदुान रकि उपिब्ि गराइनेछ | 

२. उपलनयि (१) बिोणजिका कृषि कियहरु सश य अनदुान  फय बाट भए सो काययक्रिको कायायषवलि अनसुार गररने छ 
| 

१८.३. खररद प्रषक्रया:- (१) खाद्यान्न,  ेिहन, दिहन, िसिाबािी, नगदेबािी,  रकारीको लबउ, फिफूि 
षवरूवा, लबिादी वा कुनै पलन कृषि सािाग्रीहरु खररद गदाय नेपाि सरकारका स्वालित्व भएका संस्थान वा 
कभपलन वा लनणज फािय कभपलन  था स्रो केन्रबाट सोझै खररद गनय सषकनेछ | 
(२.) कृषि सािाग्रीहरु खररद गदाय कृषि षवकास शाखािे सावयजलनक खररद ऐन २०६३ र सावयजलनक खररद 
लनयिाविी २०६४ को  बिोणजि खररद गनुय पदयछ  

१८.४. कृषि सािाग्री िुवानी अनदुान :- (१) कृषि सािाग्री िोड अनिोड वा िुवानी गदाय स्रो  केन्रबाट 
काययक्रि संचािन स्थि ( नगरपालिका, वडा सलिल को कायायिय वा  ोषकएको स्थान) सभि प्रचलि  भाडा 
दर अनसुार श  प्रल श  िुवानी अनदुान रकि उपिब्ि गराइनेछ | 
 

१८.५ कृषि सािाग्री षव रि :- 
१, कुनै पलन सािाग्री षव रि पररिािको आिारिा नगरपालिका नगर कृषि षवकास शाखाबाटै नगरपालिका 
लभत्रका कृिकहरुिाई षव रि गनय सषकनेछ | यठद वडािाई एषकन गरर कायायक्रि संचािन गररएको अवस्थािा 
नगरपालिका नगर कृषि षवकास शाखाको सिन्वयिा सभबणन्ि  वडा कायायियिे खररद इकाईबाट िाग फारि 
भरर बणुझिीइ कृिकिाई षव रि भरपाई नगर कृषि लबकास शाखा िाफय   खररद इकाईिाई उपिब्ि गराउन ु
पनेछ | अनदुान रकि बाहेकको िाग  रकि पलन कायायियिा  जभिा गनुय पनेछ | 
२, कृिकहरुिे अनदुान लिदा आवश्यक कागजा हरु कायायियको पवुय प्रकाणश  सूचना अनसुार उपिब्ि 
गराउन ुपनेछ | 
३, कृषि सािाग्री  था लबउ षवजन षव रि गदाय प्रचलि  दरिाई िान्य ा ठदई कृिकसंग खेल  गनय योग्य 
उपिब्ि जलिन अनसुार षव रि गररनेछ | 
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४, रासायलनक ििको हकिा नगर कायायपालिकाको लनियय बिोणजि खररद  था षव रिको संझौ ा गनय णजभिा 
पाएका कृषि सहकारीिाई हनुेछ | कृषि सहकारी  नभएका वडाहरुको हकिा कायायियिे बैकणल्पक िाध्यि 
बाट षव रिको व्यावस्था लििाउनेछ |  

१८.६ दोहोरो सषुविा लिन नपाउने:- (१) अनदुानग्राहीिाई  यस नगर कृषि शाखाबाट ३ विय सभि उस् ै 
प्रकृल को सेवा सषुविा/अनदुान दोहोरो पने गरर प्रदान गररने छैन |  

  

१८.७  यस अणघ भए/गररएका काययक्रिहरू यसै कायायलबलि अनसुार गररएको िालननेछ | 

19. लनदेणशका, काययषवलि र िापदण्ड बनाउने अलिकारः (१) यस लनयिाविीको उद्देश् य काययन्वयन गनय नगर 
काययपालिकािे यस लनयिाविी बिोणजि लनदेणशका, काययषवलि र िापदण्ड बनाइ िागू गनय सक् नेछ । 

20. थप घट वा हेरफेर गनय सक्ने :- यो लनयिाविीको कायायन्वयनिाई थप व्यवणस्थ  र प्रभावकारी  बनाउन 
नगर काययपालिकाको आवश्यक ा अनसुार थपघट, हेरफेर  था खारेजी गनय सक्नेछ | यस कायायलबलिको 
काययन्वयनिा कुनै बािा अवरोि र अस्पष्ट ा आएिा त्यस् ो बािा अवरोि फुकाउने अलिकार नगर 
कायायपालिकाको हनुेछ | 

21. खारेजी र बचाउः (1) यो लनयिाविी प्रारभभ हनुभुन्दा अगाबै नगर काययपालिकाको कायायियिारा भए 
गरेका सबै काि कारबाही यसै बिोणजि भए गरेको िालननेछ । 
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अनसूुची-१ 

कृिक सिूहको षविानको निूना 
प्रस् ावना 

 

कृषिजन्य वस् कुो उत्पादन, उत्पादकत्व बिाउन, उत्पादन सािाग्री सिुभ बनाउन उत्पाठद  सािाग्रीको लबषक्र 
षव रि, भन्डारि व्यवस्थापन गरी उन्न  षवउ एवं आयवृषर्द्, बच  संकिनबाट आत्िलनभयर हनुको िालग पााँचखपन 
नगरपालिकाको कायायियको सहयोगिा श्री ............................कृिक सिूह गिन गररयो । 

 

१. प्रारणभभकः 
१.१ संणिप्त नाि र प्रारभभः 
क) यस सिूहको नाि “श्री ........................... कृिक सिूह, २०...... रहने छ । 

ख) यो षविान पााँचखपन नगरपालिकाको कायायियिा  द ाय भए पलछ  रुुन्  िागू हनुेछ । 

 

१.२ पररभािाः 
षविय वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यो षविानिा 
क) सिूह भन्नािे यस षविानिा उल्िेणख  कृषि काययर्द्ारा कृषि उपजको उत्पादन, उत्पादकत्व बिाई आयआजयनिा 

संिग्न कृिकहरुको सिूहिाई जनाउने छ । 

ख) सदस्य भन्नािे कृिक जो.............................................. कृिक सिूहको उद्देश्य अनसुार उत्पादन, 
उत्पादकत्व बिाउन षविानको लनयि ३ बिोणजि सदस्य ा लिएको हनु्छ िाइ जनाउनेछ । 

ग) कायय सलिल  भन्नािे “षविान अनसुार लनवायणच  अध्यि, उपाध्यि, सणचव, सहसणचव, कोिाध्यि  था सदस्य 
पदालिकारीहरुिाई जनाउने छ । 

घ) सािारि सभा भन्नािे यस षविानको लनयि ४ बिोणजि गठि  सभािाई जनाउनेछ । 

 

 

१.३सिहुकोछापः 
पााँचखपन नगरपालिकाको िोगो अंषक  गोिो घेरालभत्र......................... सिहुकोनाि, िेगाना “श्री 
............................... कृिक सिूह,========== ;fnहनुेछ । 

 

१.४ सिहुको कायायियः 
यस सिूहको कायायिय संखुवासभा णजल्िा पााँचखपन नगरपालिका वडा नं. .......... िा रहनेछ । 

 

१.५ सिहुको द ायः 
 

कृिक सिहु नगरपालिका/कृषि षवकास शाखाको कायायियिा द ाय गनुयपनेछ । साथै अलनवाययरुपिा आन् ररक 
राजश्व कायायियिा सिे  द ाय गरर स्थाई िेखा नभबर (PAN) लिनपुनेछ । 

 

२.उद्दशे्य र काययः 
२.१ उद्दशे्य 

 

सिहुको िखुय उद्दशे्य देहाय अनसुार हनुेछ । 

 

क) कृषि व्यवसायिाई आिलुनषककरि एवं षवषवलिकरि गरर उत्पादकत्व, उत्पादन वृषर्द्कािालग एक जटु भई काि 
गने । 

ख) सदस्यहरुको आलथयक  था सािाणजक णजवनस् र उिाउने । 
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ग) सदस्यहरुिा स्वाविभबनको ज्ञान, पारस्पररक सहयोग र लि व्यषय  ाको भावनाको षवकास गने । 

 

सिहुको षविानको बुंदा २.१ बिोणजिका उदे्दश्यहरु प्राप्त गनय यो सिहुिे देहाय बिोणजिका काययहरु गनेछ । 

 

१. उन्न  प्रषवलिबाट खेल  गरर उत्पादन एवं उत्पादकत्व बिाउने 
२. षवज वृषर्द् गरर आत्िलनभयर हनुे 
३. उन्न  प्रषवलि अपनाउन े

४. कृषि उत्पादनबाट आयवृषर्द् गने 

५. सिहुिाफय   बजार व्यवस्थापन गने 

६. कृिकहरुर्द्ारा उत्पाठद  वस् कुो बजार िलु्यिा एकरुप ा ल्याउने 
७. उणच  भण्डारिको नषवन ि ्प्रषवलि अविभवन गने । 

८. सदस्यहरुको लसप षवकासका िालग काययक्रिहरु  जुयिा गरर सञ्चािन गने । 

९. सिहुको वाषियक कृषि योजना  यार गरर िागू गने 

१०.वाषियक बािी पात्रो बनाई सोषह अनसुार सािषुहक खेल  गने, षवषक्र षव रि र  भण्डारि गने । 

११. सघन कृषि षवकास काययक्रि, पकेट प्याकेज काययक्रि िगाय का कृषि षवकासका काययक्रििाई सघाउ पयुायउन े
। 

१२. षह कोि संकिन, पररचािन, सदस्यहरुिाई ऋि सेवा उपिब्ि गराउने । 

१३. अन्य कृषि षवकासका काययक्रिहरु सञ्चािन गने । 

 

३.सदस्य ा 
 

एउटै उद्देश्य, सिान आलथयक अवस्था भएका र यस सिहुको षविानको पररलि लभत्र रहने इच्छा भएका व्यणक्तहरु 
सिहुको सदस्य हनुे छन ्। 

 

३.१ सदस्यको िालग योग्य ा 
 

क) आफैं  खे ीपा ी गरेको/गनय सिि भएको । 

ख) सिूहको उद्देश्य अनरुुप कायय गनय ईच्छुक भएको । 

ग) सिूहको षविान अनसुारकायय गनय िन्जरुी भएको । 

घ) कृिक–कृिक बीच आपसी सहयोग बिाउन ईच्छुक भएको । 

ङ) सदस्य ाको िालग १८ विय उिेर पगेुको हनुपुने छ । 

च) आफुिे जाने लसकेका कुरा अरुिाई लसकाउने | 
३.२ सािारि सदस्य : 

 

सदस्य ा शलु्क रु......... ल री सािारि सदस्य ाको लनवेदन ठदई कायय सलिल को लनियय बिोणजि सािारि 
सदस्य ा प्राप्त गनय सक्न ेछ । यस् ो सदस्यिे िालसक बच  रु. ........प्रत्येक िषहनाको.......ग े जभिा गनुयपनेछ । 
सिूह गिन भईसके पलछ कुनै पलन योग्य ा पगेुको व्यणक्तिे सिूहको सदस्य ा लिन चाहेिा सिूहिा आवर्द् प्रल  सदस्य 
बराबर उक्त लिल  सभि संणच  षह कोि र सोको व्याज साथै लनयिानसुारका अन्य शलु्क बझुाई सदस्य ा प्राप्त गनय 
सक्नेछ । 

 

३.३ सदस्य ा कायि नरहने अवस्था (सदस्यको अयोग्य ा) 
 

कायय सलिल िे लनभन अवस्थािा सदस्यहरुिाई सदस्य ाको िालग अयोग्य िहराइ सदस्य ा सिाप्त गनय सक्नेछ । 
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क)  ोषकएको िालसक बच   था अन्य ल नुयपने रकि ३ िषहना सभि नल रेिा ।  

ख) षविानको उद्देश्य षवपरर  कायय गरेिा वा सिूहको रकि वा कागजा  षहनालिना गरेिा वा अन्य कुनै कारििे 
कायय सलिल बाट लनष्काशन गरेिा । 

ग) सदस्य ाबाट राजीनािा ठदएिा (सदस्य रहन नचाहेर लिणख  लनवेदन कायय सलिल िे सदर गरेिा) 
घ) अपरालिक काययिा संिग्न भएको दोि प्रिाणि  भएिा । 

ङ) कृषि पेशा त्यागी अन्य कायय गनय थािेिा । 

च) ितृ्य ुभएिा । 

छ) सिूहको लसर्द्ान्  वा प्रल ष्ठािा आचाँ आउने कायय गरेिा । 

ज) काननु षवपरर  कायय गरेिा । 

 

४. सािारि सभा  था कायय सलिल  

 

४.१ सािारि सभा: 
 

यस सिूहको सदस्य ा प्राप्त सभपिुय सदस्य सािारि सभाको सदस्य हनुे छन्यो सिूहको उच्च ि लनकाय हनुेछ 
। यसिे षविान पारर  एवं संशोिन गनय सक्न ेछ । सािारि सभा वियिा एक पटक बस्नछे र आवस्यक्ता अनसुार 
जनुसकैु बेिा सािारि सभा बोिाउन सषकने छ । 

 

४.२ सािारि सभाको अलिवेशनः 
 

कायय सलिल िे  ोकेको लिल  र सियिा यस सिूहको सणचविे अध्यिको परािशय लिई लिणख  सूचनार्द्ारा 
सभपूिय सदस्यिाई सािारि सभाको स्थान, सिय, लिल   था एजेन्डाको जानकारी गराउन ुपनेछ । 

 

४.३ सािारि सभाको काि, क यव्य र अलिकार : 
 

क) कायय सलिल को लनवायचन गने  था गिन गने । 

ख) षविान संशोिन गने । 

ग) वाषियक बजेटको अनिुोदन गने । 

घ) सिूहको वाषियक काययक्रि स्वीकृ  गने । 

ङ) सिूहको वाषियक कायय योजना बनाउन े। 

च) सिूहिे कायय योजना बनाउाँदा कणभ िा ६० प्रल श  कृषि काययक्रि बनाउने । 

छ) काननुिे  ोके बिोणजि अन्य कायय गने । 

 

४.४ सािारि सभाको गिपूरक संखया: 
 

सिूहको सािारि सभाको बैिकिा कणभ िा ५१ प्रल श  सदस्यहरुको उषपणस्थ िा हनु ु पनेछ ।  ोषकएको संखयािा 
उपणस्थल  नभए ७ ठदन लभत्र अको सभा बोिाउन ुपनेछ । यसिा कुि सािारि सदस्यको ३३ प्रल श  उषपणस्थल  
भएिा पलन यो सभाको बैिक बस्नछे । 

 

४.५ कायय सलिल  गिन षवलि : 
क) कायय सलिल  ७ देणख ११ सदस्य हनुेछ । 

ख) कायय सलिल िा अध्यि, सणचव, कोिाध्यि  था सदस्य हनुे छन ्। आवस्यक ा अनसुार उपाध्यि  था सह-
सणचवको पलन व्यवस्था गनय सषकने छ । 
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ग) कायय सलिल का पदालिकारीहरुको लनयलि  बैिक हरेक िषहनाको ...............ग े/ठदन हनुेछ ।  र आवस्यक ा 
भए जनुसकैु सियिा पलन बस्न सक्ने छ । 

घ) कायय सलिल को पदालिकारीहरुको कायय अवलि २ वियको हनुेछ । 

ङ) कायय सलिल को कुनै पद खािी भएिा सािारि सदस्य िध्येबाट कसैिाई पलन कायय सलिल को पदिा सलिल को 
बहिु बाट िनोलन  गनय सक्नेछ । 

च) कायय सलिल को गिपरुक संखया २/३ िाई िालननेछ  था लनियय बहिु  र्द्ारा हनुेछ । 

छ) सािारि सभाका सदस्यहरुिे आफुिध्येबाट लनवायचन प्रकृयार्द्ारा अध्यि, सणचव, कोिाध्यि  था अन्य 
पदालिकारीहको चयन गरर कायय सलिल  गिन गनेछ  र अध्यि, सणचव वा कोिाध्यि िध्ये एक पदिा िषहिा सदस्य 
अलनवायय रुपिा हनु ुपदयछ । 

 

४.६ कायय सलिल को काि, क यव्य र अलिकार : 
 

क) षविानको पररलि लभत्र रही, सिूहको उद्देश्य अनरुुप सािारि सभािे गरेको लनल  लनदेशनिाई पािन गने । 

ख) सिूहको वाषियक काययक्रि बनाउने  था सिूहको कृयाकिाप संचािन गने । 

ग) सरकारी  था गैरसरकारी संस्थाहरु साँग सभपकय  वृषर्द् गने था कृषि सभबन्िी अन्य सघं संस्थाहरु साँग सभपकय  गरर 
बिी भन्दा बिी सहयोग प्राप्त गने । 

घ) सहकारीिा जाने प्रयास गने । 

ङ) सिूहको कायययोजना बनाई िाग ुगने । 

च) सिूहको वाषियक प्रल वेदन बनाउने र प्रस्  ु गने । 

छ) अन्य  ोषकए बिोणजि कायय गने । 

 

४.७ सिूहको बैिक : 
 

सिूहको लनयलि  बैिक प्रत्येक िषहनाको ........ ग े बस्ने छ ।सिूहको बैिककायय सलिल िे लनिो गरेको 
स्थान,सिय र लिल िा लनयलि  रुपिा बस्ने छ ।पवुय लनिायरर  बैिकिा कुनै सदस्यिे भाग लिन नसक्न ेभएिा सो को 
जानकारी कारि सषह  पषहिे नै ठदनपुनेछ।िगा ार  ीन बैिकिा अनपुणस्थ  हनुे सदस्यिाई सिूहको सहिल को 
आिारिा लनष्कालस  गररनेछ । 

 

७. पदालिकारीको काि, क यव्य र अलिकार 
 

५.१ अध्यिको काि, क यव्यर अलिकारः 
• आवस्यक ा अनसुार सिूहको बैिक र सािारि सभा बोिाउने । 

• बैिकको अध्यि ा गने  था बैिक लनयन्त्रि गने । 

• सिूहिाई कृयाशीि गराउने र उद्देश्य प्रालप्तका िालग आवस्यक कायय गने । 

• कुनै षवियिा ि दान हुाँदा ि  बराबर भएिा लनिाययक ि  ठदने । 

• षविानिा  ोषकए अनसुार सािारि सदस्यिे िांग गरे अनरुुप षवशेि सािारि सभा बोिाउने । 

• सिूहिे  ोकेको काि कारबाही गने । 

• सिूहिा उिेका षववाद सिािान गने । 

• सिूह र स्थानीय  हको सणभबन्ि  लनकायहसाँग सभपकय  व्यणक्तको रुपिा काि गने । 

• सिूहको लनियय, काययक्रि र कृयाकिाप, भएका कारवाही एवं सिस्याहको अलभिेख राख्न सणचविाई 
सहाजीकरि गने । 

• वाषियक कायययोजनाको कायायन्वयन एवं सिूह पररचािनको ने तृ्व लिने । 
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• सिूह बैिकिा भएका लनियय, वाषियक सािारि सभा, सलिल का लनियय, वाषियक प्रगल  प्रल वेदन िगाय का 
कागजा हरु आवस्यक ा अनसुार सणभबन्ि  लनकायिा पेश गने । 

• सिूह सदस्यहरुिाई आफ्ना सिस्याहरुको पषहचान र ल नको प्राथलिक ा  ोक्न सघाउने साथै उक्त 
सिस्याहरु सिािान गनय काययक्रि बनाउन र कायायन्वयन गनय िगाउने । 

• सदस्यहिाई कृयाणशि गराई सिन्वय र सहकायय गने । 

• सिूह सदस्यहरुबीच ि भेद व्यवस्थापनका िालग सहणजकरि गने । 

 

५.२ उपाध्यिको काि, क यव्य र अलिकारः 
• अध्यिको काययिा सहयोग गने । 

• अध्यिको अनपुणस्थल िा अध्यििे गने सबै कायय गने । 

• कायय सलिल िे  ोकेको कायय गने । 

 

५.३ सणचवको काि, क यव्य र अलिकारः 
✓ अध्यिसंगको परािशयिा बैिक बोिाउने । 

✓ बैिकको  यारी गने । 

✓ सिूहको लनियय पणुस् का  यार गने । 

✓ सिूहको सभपूिय कागजा हरु सरुणि  राख्न े। 

✓ सिूह बैिक एवं सािारि सभाबाट पारर  लनिययको कायायन्वयनका िालग पहि गने । 

✓ वाषियक प्रल वेदन  यार पारी सािारि सभािा पेश गने । 

✓ सिूहको कायययोजना लनिायििा सहयोग गने । 

✓ कायय सलिल िे  ोकेको कायय गने । 

 

५.४ कोिाध्यिको काि, क यव्य र अलिकारः 
• सिूहको षह कोि रकि लनयलि  उिाउने र फरफारक गने। 

• सिूहको षह कोि व्यवस्थापन गने । 

• सिूहको सबै कोिको षहसाब षक ाब सरुणि  र दरुुस्  राख्न े। 

• सिूहको चि, अचि सभपूिय सभपल को सरुिाको णजभिेवारी लिने । 

• सिूहको वाषियक बजेट  यार पानय र सािारि सभािा वाषियक प्रल वेदन पेश गने एवं िेखा पररिि गराउने । 

• सिूह अध्यि वा सणचवसाँग लििी खा ा संचािन गने। 

• कायय सलिल िे  ोकेको अन्य कायय गने । 

 

५.५ कायय सलिल  सदस्यहरुको काि, क यव्य र अलिकारः 
• आवस्यक ा अनसुार सिूहका अन्य उपसलिल िा रषह णजभिेवारी बहन गने । 

• कायय सलिल िे  ोकेको अन्य कायय गने । 

 

६. आलथयक व्यवस्था 
६.१ आलथयकश्रो  : 
क) यस सिूहको सदस्यहरुबाट उिेको सदस्य ा शलु्क 

ख) सिूहको अन्य कृयाकिापबाट भएको आभदानी 
ग) सिूहको सदस्यिे बच  गने िालसक रकि 

घ) सिूहबाट ऋि िगानी गदायउिेको व्याज 
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ङ) सिूहिे अन्य संघ/ संस्थाबाट पाएको अवसरबाट सिूह सदस्यिे पाउने लनणि  पाररश्रलिकबाट ............ प्रल श  
िेबी रकि । 

च) सिूह सदस्यिे आफ्नो नािबाट गरेको बच  

छ) लबिभव शलु्कबाट प्राप्त रकि । 

ज) अन्य काननु अनसुार प्राप्त हनुे रकि । 

 

६.२ षह कोि : 
क) श्री .....................................कृिक सिूहको एक षह कोि हनुे छ । 

ख) श्री ..........................................बैंकिा सिूहको खा ा रहने छ । 

 

६.३ षह कोि पररचािन : 
क) षह कोि रकिको कभ ीिा ५०-१०० प्रल श  कृषि काययिािगानी गनुय पनेछ । 

ख) सिूह सदस्यिाई आवस्यक ा भएिा षह कोिबाट ऋि/ सापटी लिन सषकने छ। 

ग) सदस्यिे ऋि िाग गनय कायायियिे  ोकेको िााँचािा लनवेदन ठदनपुने छ । 

घ) कृषि काययको िालग लिइएको ऋििा ........... प्रल श  िालसक व्याज िाग्नेछ । 

ङ) अन्य ऋििा ........ प्रल श  िालसक व्याज िाग्ने छ । 

च) िालसक व्याज, िालसक बच  रकि एवं ऋिी सदस्यिे  ोषकए बिोणजि ऋि षकस् ा प्रत्येक िषहना बझुाउनपुनेछ 
। 

छ) ऋि लिाँदा ऋि रकिको ......... प्रल श  सेवा शलु्क बझुाउन ुपनेछ । 

ज) ....................बैंकिा सिूहको अध्यि वा सणचव र कोिाध्यिको संयकु्त दस् ख बाट खा ा संचािन हनुेछ । 

 

श्रो /षह कोि पररचािनका उपायहरुिाई िखुय या दईु वगय (आवस्यक खचय र आणन् रक िगानी) िा षवभाजन गनय 
सषकन्छ। 

 

क)आवस्यक खचय: 
आवस्यकखचयभन्नािे सिहुको कायायियरप्रशासलनकखचयभन्नेजनाउाँदछ। जस् ै :- 

✓ कायायिय खचय (कापी, किि, लबि, भौचर, फाइि, रणजष्टर, खा ा, पत्रपलत्रका) 

✓ फलनयचर खचय 
✓ िुवानी  था घर भाडा 
✓ अन्य संस्थासाँग सदस्य ा लिाँदा ल नुयपने खचय र वाषियक नषवकरि खचय 
✓ िेखा पररिि खचय 
✓ कियचारी पाररश्रलिक खचय 
✓ सािारि सभा खचय 
✓ षवषवि (सिूहको बैिकिा णचया नास् ा आठद) । 

 

ख) आन् ररकिगानी: 
आन् ररक िगानी भन्नािे सिूहलभत्रको सदस्य बीचको िगानी भन्ने जनाउाँदछ ।जस् ै :- 
✓ उत्पादन िूिक कायय (उत्पादन  था उत्पादन सािाग्री खररद-लबक्री) 
✓ िि, बीउ, बािी संरिि,  रकारी बोट षवरुवा षकन्न र प्रयोग गनय 
✓ आयििुक कायय गनय (फिफुि खेल , बंगरुपािन आठद)। 

✓ घरेि ुआयििुक कायय गनय (स्थानीय लसप, रेशि पािन, लसिाई बनुाई, िौरी पािन,  रकारी खे ी, करेसाबारी आठद) 
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✓ सािाणजक कायय जस् ै :- सफाई अलभयान, पषहरो लनयन्त्रि, वृिारोपि, कुिो लनिायि,स्वास्थ्य, िषहिा षवकास,वा ावरि 
संरिि आठद 

✓ लसप षवकास जस् ै प्याषकङ, नसरी,  ालिि 

✓ बौषर्द्क कायय जस् ै  ालिि,प्रवचन,भ्रिि गोष्ठी आठद । 

✓ पूाँजीिगानी, कजायप्रवाह, शेयर खररद आठद । 

 

६.४ लबिभब शलु्क : 
क) िालसक बच  रकि  ोकेको सियिा नल रेिा पषहिो िषहना प्रल  ठदन रु. ......लबिभब शलु्क िाग्नेछ । 

ख) दोस्रो िषहना प्रल  ठदन रु. ......लबिभब शलु्क िाग्ने छ । 

ग)  ेस्रो िषहना प्रल  ठदन रु............ 
घ) चौथो िषहनाबाट सदस्य ा खारेज हनुेछ । 

ङ) प्रत्येक िषहना बझुाउन ुपने ऋि षकस् ा र व्याज नबझुाएिा पषहिो िषहना रु....... प्रल  ठदन दोस्रो िषहना रु...... 
प्रल  ठदन र  ेस्रो िषहनारु...... प्रल  ठदन लबिभब शलु्क िाग्ने छ । चौथो िषहना ऋि रकि  था व्याजहरु ऋिी र 
जिानी सदस्यहरुबाट असिु उपर गररनेछ । 

च) एक सदस्यको जिानी बसेको सदस्यिे अकोको पनुः जिानी बस्ने छैन । 

छ) जिानी सदस्यिे ऋि पाउने छैन  र ऋिी सदस्यिे ऋि ल री सकेपलछ जिानी सदस्यिे ऋि पाउन सक्न ेछ 
। 

ज) ऋि लिएको सदस्यिे अको सदस्यको जिानी बस्न पाउन ेछैन । 

झ) ऋि लिनको िालग ...........सभि एक सदस्यको जिानी ...............सभि दईु सदस्य र ..........सभिको अवलिको 
िालग  ीन सदस्यको जिानी चाषहनेछ । 

 

६.५ िगानीको सरुििः 
कुनै पलन व्यणक्तिे आफ्नो नाििा जभिा भएको षह कोिको अलिक ि ९०% सभि िात्र ऋि लिन पाउन ेछ ।यठद 

व्यणक्तको नाििा संषकि  षह कोिको ९०% भन्दा बिी ऋि लिनपुने भएिा सोही सिूहका अन्य २ जना सदस्यको सािषुहक 
जिानीिा ऋि ठदन सषकन ेछ ।ऋि लिन ेव्यणक्तिे ल नुयपने सााँवा र व्याज रकि नल रेको/ल नय नसकेको खण्डिा जिानी बसेका 
सदस्य िाफय   असिु उपर गररनछे।यठद जिानी िाफय   पलन असिु उपर हनु नसकेको अवस्थािा नेपाि सरकारको प्रणचि  
लनयिानसुार कारबाही प्रकृया अगाडी बिाईनेछ । ऋि िगानी एवं असिु उपर गनय ऋि उप-सलिल को स्वीकृल  लिनपुने छ 
।ऋि उप-सलिल का सदस्यहरु कसैको पलन जिानी बस्न पाईन ेछैन । 

 

६.६ िेखापररिि : 
प्रत्येक कृिक सिूहिे रणजष्टडय िेखा पररिि अलनवायय रुपिा गराउन ुपदयछ । यसरी गररएका िेखा पररििहरु 

वाषियक सािारिसभाको पूिय बहिु बाट अनिुोदन गनुयपदयछ । िनुाफा सभपिुय सदस्यिाई प्रत्येक वियको िेखा पररिि 
पलछ लनजहरुको षहसाव खा ािा जभिा गनुयपदयछ । 

 

७. षवषवि 

७.१ लनवायचन सभबन्िी व्यवस्था : 
यस सिूहको काययसलिल  कायि रहेको अवस्थािा सोही कायय सलिल िे र सो सलिल  कायि नरहेको अवस्थािा 

सािारि सदस्यहरुको बैिकिे एक स्व न्त्र लनवायचन अलिकृ  १ सषह  ३ सदस्य लनवायचन सलिल  लनयकु्त गनेछ 
।लनवायचन अलिकृ िे लनवायचन अलिकृ िा लनयकु्त भएको लिल िे एक िषहना लभत्र लनवायचन गराई सक्न ु पनेछ । सो 
लनवायचनिा पने खचय कायय सलिल िे व्यवस्था गने छ । यसिा कायय सलिल को पदालिकारीहरुिाई ि दान वा सहिल र्द्ारा 
सािारि सभाको सदस्यहरुिे छान्ने छन ्। 
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७.२ पदावलि :- 
क) कायय सलिल  सदस्य  था पदालिकारीहरुको पदावलि लनवायणच  भएको लिल  देणख २ वियको हनुे छ। 

ख) गठि  कायय सलिल को पदावलि सिाप्त हनु १ िषहना अगावै सिूहको सािारि सभा बोिाई नयााँ कायय सलिल को 
चनुाव गराउन अलनवायय हनुेछ । 

ग) कायय सलिल िे षविानिा उल्िेणख  आफ्नो काययकाि सिाप्त हनु १ िषहना अगावै लनवायचन गराउन नसकेको  था 
लनजको कायय अवलि सिाप्त भएपलछ सो कायय सलिल को सदस्यहरुको सलिल िे आफ्नो सलिल को बैिक बोिाई एउटा 
 दथय (प्रबन्ि वा  यारी) सलिल  खडा गरी सो  दथय सलिल र्द्ारा सािारि सभाको बैिक बोिाई नयााँ कायय सलिल को 
गिन गने छ । 

घ) कायय सलिल को पदावलि सिाप्त हनु ुअगावै काययर  कायय सलिल  कुनै षकलसिबाट भंग हनु गएिा भंग भएको कायय 
सलिल िे आफ्नो णजभिा रहेको कागजपत्र नगद णजन्सी काययभार सिे  सभपिुय सदस्यको सभा बोिाई अथवा कायायिय 
सणचविाई बझुाई सो को भरपाई लिन पनेछ । सो नगरेिा यस सिूहिाई हानी नोक्सानी भएिा सो कायय सलिल का 
अध्यि र सणचव दवैुिे संयकु्त रुपिा व्यहोनुयपने छ । 

 

७.३ उभिेदवारको अयोग्य ा :- 
क) (व्यणक्त) जो कृषि पेशािा संिग्न छैन । 

ख) (व्यणक्त) जो कृषिको सिूहिा छैन । 

ग) (व्यणक्त) जसिे सिूहको उद्देश्य षवपरी  कायय गदयछ । 

घ) (व्यणक्त) जसको िानलसक अवस्था सािान्य छैन । 

ङ) फौजदारी अलभयोगिा सजाय पाएको व्यणक्त । 

 

७.४ अषवश्वासको प्रस् ाव :- सािारि सभाको सदस्यहरु िध्येबाट एक ल हाई सदस्यहरुिे कायय सलिल  उपर अषवश्वासको 
प्रस् ाव ल्याई दईु ल हाई सदस्यहरुबाट सो प्रस् ाव पारर  भएिा कायय सलिल  षवघटन हनुे छ ।  र अषवश्वासको 
प्रस् ाव आएिा सफाईको िौकाबाट बणञ्च  गररने  छैन । 

 

७.५ राजीनािा :- यस सिूहको अध्यििे उपाध्यि (भए) सिि वा सणचव सिि र अध्यि बाहेक अन्य कायय 
सलिल का पदालिकारीहरुिे अध्यि सिि राजीनािा ठदन सक्नेछन ्। कायय सलिल को बैिकबाट स्वीकृ  नभए सभि 
ल लनहरु आफ्नो पदिा बहािी रही रहने छन ्। 

 

७.६ षविान संशोिन :- सिूहको षविान संशोिन गनय आवस्यक ा पनय आएिा सािारि सभाको सदस्यहरु िध्येका 
कणभ िा ५१ प्रल श  सदस्यहरुको उपणस्थल िा षविान िस्यौदा पेश गररने छ । सदस्यहरु िध्येका उपणस्थ  सदस्यहरु 
िध्येका दईु ल हाई बहिु बाट षविान संशोिन िस्यौदा पारर  भएिा षविान संशोिन गररने छ साथै संशोलि  षविान 
पााँचखपन नगरपालिकाबाट अनिुोठद  नभए सभि संशोिन भएको िालननेछैन । 

 

७.७ लनयि बनाउने :- सािारि सभािे आन् ररक सञ्चािन लनयिहरु बनाउन सक्नेछ । 

 

७.८ उप–सलिल हरु गिन गनय सक्नेछ :- सािारि सभािे एवं कायय सलिल िे सािारि सभाको स्वीकृल  लिई आफ्ना 
काययक्रिहरु सञ्चािन गरी सिूहको िक्ष्य र उद्देश्यपरुा गनय उपसलिल हरु बनाउन सक्नेछ । 

 

७.९ षवघटन: सिूहको षविान बिोणजि काययसञ्चािन गनय नसषक वा उद्देश्य परुा गनय असफि भए वा २ विसयभि 
सिूह नषवकरि नभएिा सिूह षवघटन हनुे छ । यसरी सिूह षवघटन भए बच  रकि सभपिुय सदस्यिाई षफ ाय गनुयपने 
छ । 
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७.१० सिूह छोड्नपुने अवस्था/ सदस्यको ितृ्य/ु सदस्यिे पाएको अवसर:  कुन ैपलन सदस्यिे सिूह छोड्न चाहेको 
खण्डिा लनजको नाििा संकिन भएको षह कोि रकिबाट ३% कट्टा गरर बााँकी रकि भकु्तानी ठदईनेछ । यठद कुनै 
सदस्यको ितृ्य ुभएिा लनजिे बच  गरेको सभपिुय रकि लनजको सवभन्दा नणजकको आफन् िाई सिूहिे ठदने व्याज 
सषह  षफ ाय ठदइनेछ । सिूहिे कुनै पलन संघ/संस्था/ कायायियबाट पाएको कुनैपलन अवसर सािाग्रीहरु आवस्यक ा 
हेरी सिूहको बैिकबाट लनियय गराई पािोपािो गरी सबै सदस्यिे पाउने गरी षव रि गररनेछ । 

 

७.११ सिूहको चि अचि सभपल  : सिूह षवघटन भए पिा  सिूहको चि अचि सभपल पााँचखपन नगरपालिकाको 
कायायियको लनियय बिोणजि हनुेछ। उक्त लनियय णचत्त नबझेुको खण्डिा पााँचखपन नगरपालिकाको न्यायीक सलिल  
सिि लनवेदन पेश गनय सषकनेछ र सो सन्दभयिा न्यायीक सलिल को लनियय नै अणन् ि हनुेछ । 
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 कृिक सिूह द ाय फारि 

 
 

१. द ाय नं. ˸- 
२. सिहुको नािः- 
३. सिहुको षकलसिः- 
४. सिहुकोिेगानाः-णजल्िा................ न.पा.........................वडा नं. ........ 
५. गिन लिल ः- 
६. सिहुको षकलसिः िषहिा(   )   परुुि(   )  लिणश्र (   ) बािी षवशेि(   ) पशपुन्छीपािक (      ) 
७. जभिा सदस्य संखयाः-        िषहिाः        परुुिः 
८. गिन हुाँदा सिहुको उद्देश्यः- 
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असूची 2 

सिूह द ायको िालग लनवेदन 

श्री पााँचखपन नगरपालिका 
नगर काययपालिकाको कायायिय 

वाना, संखवुासभा | 
 

श्री....................... को सहयोगिा / हािी आफैं  संगठि  भई गिन भएको हाम्रो सिूह द ाय गरी पाउन लनभन षववरिहरु संिग्न 
गरी सभवणन्ि  वडा कायायियको लसफाररस, बैंिक लनियय प्रल लिषप,सिूहको षविान र पदालिकारीहरुको नपेािी नागररक ाको प्रल लिषप 
सषह  यो लनवेदन गररएको छ । 

 

 पलसिः 
सिहुको षववरि 

कृिक सिहुको नाि.................................................स्थापना विय............... 
पााँचखपन नगरपालिका वडा नं. ................   टोि .................... संखवुासभा 
सिूहको उद्देश्य................................................. सिूहको षकलसि.............. 
सदस्य संखयाः परुुि................. िषहिा.................. जभिा ......................... 
 

पदालिकारीहरुको षववरि 

 

क्र.स. नाि पद शैणिक 
योग्य ा 

उिेर जग्गाको 
िेत्रफि 

फ़ोन नं. दस् ख  

१.  अध्यि      

२.  उपाध्यि      

३.  सणचव      

४.  कोिाध्यि      

५.  सदस्य      

६.  सदस्य      

७.  सदस्य      

 

लनयलि  बैिक बस्ने ठदन...................... 
प्रल  िषहना सिहुको षह कोििा जभिा संकिन हनु ेरु. ....................... 
हािसभि षह कोिा जभिा रकि रु. ............................... 

....................... 
                                                                        अध्यि 
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अनसूुची 3 

कृिक सिूह द ायको प्रिािपत्रको निनुा 
  पााँचखपन नगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

वाना, संखवुासभा 
 

कृिक सिूह द ाय प्रिाि-पत्र 

 

सिूह पर्द्ल िाई सवु्यवणस्थ  गदै कृषि प्रसार काययिाई टेवा पयुायउने उद्देश्यिे संखवुासभा णजल्िाको यस 
पााँचखपननगरपालिका वडा नं. ........ िा लिल  ............... िा गठि  श्री ....................... कृिक सिूहिाई यस 
कायायियको अलभिेखिा द ाय गरर यो प्रिािपत्र प्रदान गररएको छ । 

 

द ाय नं: 

लिल : 

 

                                        ............................. 
  प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  

नषवकरि षववरि 
 

क्र.स. नषवकरि लिल  नषवकरि दस् रु 
रु. 
रलस  नं. 

नषवकरि गने कायायिय प्रिखु कैषफय  

देणख सभि 

१.      

२.      

३.      

४.      

५.      
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सिूह सदस्य ाको िालग लनवेदनको िााँचा 

श्री अध्यि ज्यू, 

 ..............................कृिक सिूह..............................संखवुासभा 
 

िहोदय, 

ि यस सिूहको षविानिाई स्वीकार गरी सिूहको सदस्य ा प्राप्त गने इच्छा भएकोिे लनयिानसुार सदस्य ा 
प्रदान गनुय हनु षवनम्र अनरुोि गदयछु । 

 

लनवेदकको षववरि 

नािः– 

बावकुो नाि :– 

िेगाना :– 

शैणिक योग्य ा :– 

कृषि पेशािा दखि :– 

खे ी/जग्गाको षववरि :– 

िगाउने गरेको बािीहरु :– 

 

सिूहको सदस्य ाको लसफाररस गने सिूह सदस्यको:– 

१) नाि :–    

दस् ख  :–  

२) नाि :–   

दस् ख  :– 

लनवेदकको नाि :- 
दस् ख  :- 
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ऋि िाग फारािको निनुा 
लिल  :– 

 

श्रीअध्यि ज्यू, 

 ..............................कृिक सिूह..............................संखवुासभा 
  

षविय : ऋि उपिब्ि गराईठदने बारे । 

 

िहोदय, 

 

उपरोक्तसभबन्ििाििाई ............................................. कािको िालग रकिको आवस्यक ा परेकोिे 
रु .................. अिरेपी ............................... िात्र सिूह षह कोिबाट ऋि उपिब्ि गराई ठदन ुहनु अनरुोि 
गदयछु । साथै यसै लनवेदनको साथ जिानी सदस्यहरुको लसफाररस पेश गरेको छु । लनयिानसुार ऋिको षकस् ा, 
िालसक व्याज, िालसक बच  लनयि  रुपिे प्रत्येक िषहना बझुाउने छु । 

लनवेदकको नािः 
दस् ख ः 

 

जिानी सदस्यहरु : 
दस् ख : नाि, िेगाना :–  

दस् ख  :नाि िेगाना :–  

दस् ख  :– नाि िेगाना :– 

 

सिूह कायाियय प्रयोजनको िालग 

 

िांग भए बिोणजिको ऋि रु...................(अिरेपी ................................िात्र) िालसक षकस् ा 
रु..........................(अिरेपी .......................................िात्र)।उपिब्ि भएको लिल  :–.............उपिब्ि 
भएको चेक नं :– ................. 
 
 
 
 

कोिाध्यि          सणचव        

 अध्यि 

 

 

 

 

 

आज्ञािे, 
िणिराि खल वडा 

प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  


