
खण्ड ४  संख्या २, मममत १० ऄषाढ २०७७ 

 

1 अमचोक गाईँपालिका 

 

 
 

 

 

 

 

 

भाग २ 

अमचोक गाउँपामिका 

अमचोक गाउँपामिकाको कृमष सेवा काययक्रम सञ्चािन काययमवमध, 

२०७७ 

  स्वीकृत ममतीः २०७७/०३/०९ 

  

पररच्छेद १ 

प्रारमभभकः 

१. संमिप्त नाम र प्रारभभ 

(क) यो काययलिलधको नाम “ अमचोक गाईँपालिकाको कृलि सेिा काययक्रम सञ्चािन 

काययलिलध, २०७७ रहनेछ । 

(ख) यो काययलिलध अमचोक गाईँ काययपालिकाबाट स्िीकृत भएपलछ प्रारम्भ हुनेछ । 

 

 

अमचोक राजपत्र 
अमचोक सरकारद्वारा प्रकामित 
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२.पररभाषाः लििय िा प्रसंगिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययलिलधमा 

(क) “गाईँपालिका” भन्नािे अमचोक गाईँपालिका सम्झनुपदयछ । 

(ख) “कृलि सेिा शाखा” भन्नाि े अमचोक गाईँपालिकाको कृलि सेिा शाखा 

सम्झनुपदयछ । 

(ग) “सेिा केन्र” भन्नािे अमचोक गाईँपालिका मातहतको कृलि सेिा केन्र सम्झनुपदयछ 

। 

(घ) “काययक्रम” भन्नािे अमचोक गाईँपालिकाको कृलि सेिा काययक्रम सम्झनुपदयछ ।  

(ङ) “सेिा” भन्नािे कृलि सेिा सेिा सम्झनुपदयछ । 

(च) “समहु” भन्नािे अमचोक गाईँपालिका लभत्रका तथा साझेदारी स्िालमत्िमा रलह 

नेपाि सरकारको कुनै पलन अलधकाररक लनकायमा लिलधित रुपमा दताय भएको कृलि 

काययमा संिग्न सकृय कृिक समहू सम्झनपुदयछ । 

(छ) “सहकारी” भन्नािे अमचोक गाईँपालिका लभत्रका तथा सालिकमा लडलभजन 

सहकारी कायायियमा हाि अमचोक गाईँ काययपालिकाको कायायियमा लिलधित रुपमा 

दताय भएको सकृय कृलि सहकारी  सम्झनुपदयछ । 

(ज) “फमय” भन्नािे अमचोक गाईँपालिका लभत्रका तथा एकि िा साझेदारी स्िालमत्िमा 

रलह नेपाि सरकारको कुनै पलन अलधकाररक लनकायमा लिलधित रुपमा दताय भएको कृलि 

काययमा संिग्न सकृय कृलि फमय सम्झनुपदयछ । 

(झ) “काययदि” भन्नािे गाईँपालिकामा गलठत काययदि सम्झनुपदयछ । 

(ञ) “कायायिय” गाईँपालिका कायायिय भन्नािे अमचोक गाईँ काययपालिकाको 

कायायिय सम्झनु पछय । 

 

३. उदे्दश्यहरः 

यस काययलिलधको ईदे्दश्यहरु देहाय बमोलजम रहने छन ्। 

३.१ कृलि व्यिसायको ईद्यमलशिता प्रिर्द्यन एिं व्यिसालयकरण गनयका िालग अिश्यक 

प्रलिलध तथा लसपिाइ िलित िगयसम्म पुयायईन सहयोग स्िरुप ऄनुदान तथा टेिा प्रदान गने 

। 
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३.२ कृलि व्यिसाय तथा ईद्यम व्यिसायहरुको सेिा एि ं लिस्तार गनय ईपभोक्ताहरुिाइ ईत्पे्रररत 

गने । 

३.३ कृलिजन्य बािीहरुको ईत्पादन िागत घटाइ स्िदेशी ईत्पादनिाइ रालरिय तथा 

ऄन्तरालरिय स्तरमा प्रलतस्पधी बनाईने  

३.४ कृलि व्यिसायिाइ थप रोजगारको ऄिसर सजृना गरर अयअजयनमा पे्रररत गदै 

िैजाने। 

३.५ प्राङ्गाररक खेलतिाइ जोड लदँदै प्राङ्गाररक ईत्पादन िेत्रको रुपमा सेिा गदै िजैाने । 

३.६ स्थालनय स्रोत साधनको ईपयोगमा जोड, कृलि जैलिक लिलिधताको संरिण, सम्िधयन 

एिं लदगो र िैज्ञालनक ईपयोग गरी पयायिरलणय सन्तुिन कायम गनय सहयोग पुयायईने । 

३.७ सरकारी, गैह्र सरकारी तथा लनलज संस्थाहरुको िमता ऄलभिलृर्द् गदै श्रोत केन्र 

सदुृलढकरण र लदगोसेिा प्रदान गने । 

३.८ एक िडा एक ईत्पादन काययक्रम  माफय त प्रत्येक िडािाइ बािी लिशेि िेत्रको रुपमा 

सेिा गदै िजैाने । 

३.९ ऄन्य तोलकए बमोलजम । 

पररच्छेद २ 

४. संस्थागत सेवा काययक्रम 

लमल्दाजलु्दा समस्या, अिश्यकता र चाहानाहरु भएका न्यनुतम ् १५ िा सो 

भन्दा बढी व्यलक्तहरु लमलि अफ्ना लनलित साझा ईदे्दश्यहरु सामलुहक प्रयत्नर्द्ारा प्राप्त गनय 

बनाआएको संगठनिाइ समहू भलनन्छ ।कृलि सेिाका काययक्रमहरु, सेिा एिं प्रलिलध 

प्रिाहको सहजताका िालग कृलि काययमा संिग्न कृिकहरुको सांगठलनक स्िरुपिाइ कृिक 

समहुको रुपमा लिआएको छ ।कृलि सेिाका काययक्रमहरु सञ्चािन तथा कायायन्ियन कृिक 

समहु, सहकारी, व्यिसालयक फमय, व्यिसालयक कृिकमाफय त गररने छ । 

 

४.१ कृषक समूह गठन/पुनगयठन काययक्रम 

 

यस अमचोक गाईँ काययपालिकाको कायायियमा कृिक समहु दताय गररनेछ । 

दताय दस्तुर रु ५००/- िाग्नेछ । यसको िालग कृिक समहुिे समहु लििरण फाराम 
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सलहतको लनिेदन फाराम (समुह मवधानको ऄनुसुमच १) तथा समहु लिधान (पररमिष्ट 

१) सलहतको लनिेदन पेश गनुयपनेछ । समहु दतायको िालग समहुको ठेगाना रहकेो 

गाईँपालिकाको िडा कायायियबाट लसफाररस लिनुपनेछ ।यसरी दताय भएको समहुको 

ऄिलध २ ििय रहनेछ । यसरी दताय भएको समहुको ऄलभिेख गाईँपालिकामा (समुह दताय 

फाराम नं.१ बमोमजम) रालखनेछ ।कृिक समहुिे अिश्यकताको अधारमा गलठत कृिक 

समहु पुनगयठन गनय सक्नेछ तर सो को जानकारी गाईँ काययपालिकाको कायायियमा ३० 

लदनलभत्रमा गराईनुपदयछ । 

 

४.१.१ कृषक समुह नमवकरण गननः- 

 

कृिक समहुिे अफ्नो कृिक समहु दताय प्रमाण-पत्रको नलिकरण गनुयपनेछ । 

यसको िालग कृिक समहुिे प्रमाणपत्रको म्याद सलकएको ३५ लदनलभत्र लनिेदनका साथमा 

सक्कि प्रमाणपत्र सलहत कायायियमा पेश गनुयपनेछ र सो को िालग रु.३००/- राजश्व 

नलिकरण शुल्क बापत िाग्नेछ ।म्याद सलकएको ३६ औ ं लदन देलख एक िियसम्म रु. 

१००/- राजश्व शुल्क िाग्नेछ भने एक िियपिात प्रत्येक ििय रु. १०० का दरिे थप राजश्व 

िाग्नेछ । कृिक समहुको प्रमाण पत्र ३ िियसम्म नलिकरण नगरेमा  पनु: नलिकरण गनय 

कायायिय बाध्य हुने छैन। प्रमाण पत्र हराएमा प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप लिन पलहिो ििय रु. 

१०० दस्तुर िाग्नेछ र नलिएको खण्डमा प्रत्येक ििय दस्तुर दोब्बर हुदँै जानेछ । 

 

४.१.२ कृिक समहुको लिधानको नमनूा देहाय ऄनरुुप हनेुछ । समहू गठन गरर 

काययसलमलतबाट लिधान लस्िकृत गराआ दतायको िालग १ प्रलत समािशे गरर गाईँ 

काययपालिकाको कायायियमा पेश गनुय पनेछ । 

 

४.१.३ कृलि सेिाका काययक्रमहरु प्रभािकार रुपिे सञ्चािन गनयका िालग कृिक 

समहुको ऄिािा कृलि सहकारी, व्यिसालयक फमय, व्यिसालयक कृिक माफय त पलन गररने 

छ । गाईँपालिका लभत्रका तथा सालिकमा लडलभजन सहकारी कायायिय र घरेि ु

कायायियमा हाि गाईँपालिका कायायियमा दताय भएका फमय तथा सहकारीहरुको 
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ऄलभिेख गाईँपालिकाको कायायियमा रालखनेछ सहकारी तथा फमय दिैुिे स्थायी िेखा 

नं.(PAN) ऄलनिायय रुपमा लिएको हुन ु पनेछ भने कृलि समहुको िागी समहुको 

अिश्क्ता ऄनुसार  स्थायी िेखा नं. लिन ुपनेछ। 

 

५. तामिम काययक्रम 

 

कृलि प्रलिलध हस्तान्तरण एिं लिस्तार गनय तालिमिाइ प्रभािकारी माध्यमको रुपमा 

लिआएको छ ।कृलि सेिा काययक्रममा संिग्न प्रालिलधकहरुको कायय दिता िढाईँदै 

िैजानको साथै कृिकहरुमा ऄन्तरलनलहत ज्ञान सीप ऄलभिलृर्द् गनुय नै तालिम काययक्रमको 

प्रमखु चनुौती हो । अमचोक गाईँपालिकाको कायायिय मिूतः लनम्नानुसार तालिम 

काययक्रमहरुको कायायन्ियनमा केलन्रत रहनेछ।   

 
 

५.१.  गाउँपामिका स्तररय कृषक तामिम 

 

५.१.१. पररचय/पषृ्ठभूममः  

गाईँपालिका स्तररय कृिक तालिम भन्नािे गाईँपालिकाको कायायिय िा ऄन्य 

ठाईँ जहाँ सञ्चािन गररने भएता पलन सहभालगको िालग (अफ्नो घर िा सालिकको 

बसोबास िा अफ्नै िडा भन्दा बालहर) अिासको व्यिस्था गनुयपने तालिम 

सम्झनुपदयछ । कृलिका लिलिध लििय लिशेि तालिमहरु गाईँपालिका स्तरमा १-३ 

लदनसम्म सञ्चािन गररनेछ । यस तालिममा २०-२५ जना कृिक सहभागी हुनेछन ्।   

 

५.१.२ काययक्रमको ईद्देश्यः 

  कृिकहरुको लििय लिशेि ज्ञान सीप ऄलभिलृर्द् गनुय तालिमको ईदे्दश्य हुनेछ ।   

 

५.१.३ काययक्रमको प्रालिलधक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययलिलधः 

 



खण्ड ४  संख्या २, मममत १० ऄषाढ २०७७ 

 

6 अमचोक गाईँपालिका 

 

तालिममा सहभागी छनौट गदाय, समहूमा योगदान पुयायएको, अफूिे लसकेको 

कुरा ऄरुिाइ लसकाईन ऄग्रसर रही गाईँको कृलि सेिामा केही गछुय भन्ने भािना 

भएको कृिक हुनुपनेछ । 

तालिममा मलहिा कृिकिाइ प्राथलमकता लदइ लमलश्रत समहूबाट समेत सकभर 

मलहिा सहभागी छनौट गनुयपनेछ  

तालिम व्यिस्थापनमा संिग्न हुने प्रालिलधकहरु सँग लमिी तालिम काययक्रम 

तयार गरी तालिम संयोजकिे लनम्नानुसार कायय गनुयपनेछ । 

सहभागी हुने कृिकहरुिाइ तालिमको जानकारी गराइ सहभागी हुन बोिाईने । 

शैलिक सामाग्रीहरु (श्रव्य दृश्य सामाग्रीहरु) को व्यिस्था लमिाईने । 

तालिम काययक्रममा लफल्ड ्रममण, लफल्ड तालिम, लफल्ड ऄध्ययनको व्यिस्था 

भएमा सम्बलन्धत संस्थाहरुसँग पूिय सम्पकय  राखी काययक्रम लनलित गने ।  

 

५.१.४ गाईँपालिका स्तरीय तालिम काययक्रमको अलथयक पि/खचय 

मापदण्ड/नम्सय देहाय बमोजीम हनेुछ  

 

क्र स ं नम्सयको लििरण इकाइ  

 प्रलशिक काययपत्र पाररश्रलमक रु. प्रलत काययपत्र  

 काययपत्र प्रस्तलुतकरण िापत पाररश्रलमक रु. प्रलत काययपत्र  

 सहभागीको खाजा (सयंोजक, श्रोत व्यलक्त, प्रलतिदेक र 

सहयोगी कमचायरीिाइ समते (ईदघाटन तथा समापन समारोहमा 

एक-एक पटक खाजा थप गनय सलकन)े (ऄलधकतम ३५ सटे) 

रु./सह

भागी/लदन 

 

 मसिन्द (शलैिक सामाग्री) (ऄलधकतम ३० सटे) रु.100

.00 

 

 तालिम सामाग्री (कच्चा पदाथय, नमनुा, आन्धन, 

पोकािन्दीका सामान, खररद गनुयपन ेसानालतना औजार, रलजष्टर, 

मटेा काडय  माकय र, टेप, स्केि, फोटोकपी पपेर अलद) 

रु.  

 तालिम सलुिधा (तालिम कि तथा भाडामा लिनपुने 

ईपकरणको भाडा) 

रु.  

 सयंोजक भत्ता (ऄलधकतम १५ कायय लदनसम्म प्रलतलदन) रु.  

 सहयोगी भत्ता (ऄलधकतम १५ कायय लदनसम्म प्रलतलदन रु.  

 िस्तगुत टेिा Mझोिा, पनेड्राआभ अलद लितरण रु.  

 लिलिध (प्रमाण पत्र, पानी, सरसफाइ तिु/ब्यानर रु.  
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इत्यालदका िालग) 

 प्रलतिदेकको पाररश्रलमक रु./का

ययक्रम 

 

 सहभागी कृिक दलैनक ्रममण तथा अिास खचय रु./सह

भागी /प्रलतलदन 

 

 सहभागी कृिक भाडा अतजेात ेमात्र रु./सह

भागी 

 

 

५.१.५ रष्टव्यः 

गाईँपालिका स्तररय कृिक तालिमको हकमा गाईँपालिकाबाट स्िीकृत 

मापदण्डिाइ अधार लिइ तालिम खचय गनुय पनेछ । 

एईटाकिाकोऄलिधकलम्तमा १ घण्टा ३० लमनेट हुनु पदयछ । 

 काययपत्र तयार पादाय प्रलशिाथीहरुको स्तर सहुाईँदो शब्दाििीहरु तथा भािा 

प्रयोग गनुय पदयछ । 

यसरी तयार पाररएको काययपत्रहरु कम्तीमा ७५० शब्दको प्रबन्ध सम्झनुपछय । 

पारदशयक पाना, प्रस्ततुीकरण लटपोट िा प्रस्ततुीकरणको प्रयोजनका िालग तयार 

पाररएको ऄरु त्यस्तै सामाग्रीको छायाँ प्रलत काययपत्र हुदँैन् । 

एकपटक प्रस्तुत गरेको काययपत्र पुनः प्रयोग गनय परेको खण्डमा ईक्त काययपत्रमा 

अधलुनक प्रलिलधहरु समेत समािेश गरी पररमाजयन गरेर मात्र प्रयोग गनुयपनेछ ।  

प्रस्तुत गररने काययपत्रमा प्रलशिाथीहरुको स्तर, कययपत्रको शीिकय , प्रस्तुत 

कतायको नाम, पद तथा प्रस्तुत गरेको लमलत समते ईल्िेख गनुय पनेछ । 

५.२  घमु्ती  स्थिगत  कृिक  तालिम  

५.२.१ पररचय/पषृ्ठभलूमः  

गाईँपालिका लभत्रका पकेट िेत्रहरु तथा कृिक समहूिाइ छोटो समय ऄिलधको 

कृिक स्तरीय तालिम सञ्चािन जरुरी भएको र पकेट िेत्रका तथा ऄन्य 

कृिकहरुको समस्या थिोम ै समाधान गनय र समय सापेि नयाँ प्रलिलधहरु कृिक 

समि पुयायईन घलुम्त तालिमको ऄंहम ्भलूमका रहकेोिे यस लकलसमको तालिम पकेट 

िेत्रमा तथा कृिक समहूहरुका बीचमा सञ्चािन गनय अिस्यक देखीएकोछ ।   
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५.२.२ काययक्रमको ईद्देश्यः 

बािी, बागिानी, मौरी, च्याई, माटो व्यिस्थापन, खाद्यतत्ि व्यिस्थापन, बािी 

संरिण िगायत ऄन्य महत्िपूणय प्रलिलधहरुको समय सापेि प्रसार एिं हस्तान्तरण 

गने । 

सलम्बन्धत बािीको पकेटिेत्र एिं कृिक समहूहरुिाइ अआ परेका समस्याहको  

स्थिगत रुपम ैसमाधान गने । 

कृिकहरुिाइ प्रलिलध ऄनुसरण गनय ईत्पे्रररत गने र जागरुक कृिकहरुिाइ 

प्रालिलधक ज्ञान लदिाईने । 

 

५.२.३ काययक्रमको प्रालिलधक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययलिलधः 

घमु्तीस्थिगततालिम १ देलख २ लदनसम्मको हुन सक्ने छ । 

घमु्ती स्थिगत तालिम कृिक समहूमा, पकेट िेत्रहरुमा सञ्चािन गररने छ । 

घमु्ती स्थिगत तालिममा न्यनूतम १५ र बढीमा २५ जना सहभागी र 

सहभागीहरु मध्ये ५० प्रलतशत मलहिा सहभालगता हुन ुपनेछ । 

घमु्तीस्थिगततालिममा सहभागी हनेु कृिकहरुिे दैलनक ्रममण भत्ता र 

होटिबास खचय पाईने छैनन् । 

घमु्ती स्थिगत तालिममा १ लदनमा ४ िटा भन्दा बलढ किा रालखने छैन ।  

 

 

 

५.२.४ घलुम्त स्थिगत तालिम काययक्रमको अलथयक पि/खचय मापदण्ड/नम्सय 

देहाय बमोजीम हुनेछ  

 

 

क्र

.

स

. 

नम्सयको लििरण इ

काइ 

दर 
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 काययपत्र तयारी िापत 

पाररश्रलमक 

रु. 

प्रलत 

काययपत्र 

१००

०/- 

 काययपत्र प्रस्तलुतकरण र 

प्रलशकिक पाररश्रलमक 

रु. 

प्रलत 

किा 

ऄलध

कृत 

१५००/-

ऄन्य१००

०/- 

 सहभागीको खाजा 

(संयोजक, श्रोत व्यलक्त, प्रलतिेदक 

र सहयोगी कमचायरीिाइ समेत 

(ईदघाटन तथा समापन 

समारोहमा एक-एक पटक खाजा 

थप गनय सलकने) (ऄलधकतम ३० 

सेट) 

रु./

सहभागी/

लदन 

२००

/- 

 मसिन्द (शैलिक सामाग्री) 

(ऄलधकतम ३० सेट) 

रु.1

00.00 

३००

०/- 

 तालिम सामाग्री (कच्चा 

पदाथय, नमनुा, आन्धन, 

पोकािन्दीका सामान, खररद 

गनुयपने सानालतना औजार, रलजष्टर, 

मेटा काडय  माकय र, टेप, स्केि, 

फोटोकपी पेपर अलद) 

रु. ५००

०/- 

 तालिम सलुिधा (तालिम 

कि तथा भाडामा लिनपुन े

ईपकरणको भाडा) 

रु. प्रच

लित बजार 

दर ऄनसुार 

 संयोजक भत्ता प्रलतलदन रु. १५०

०/- 

 सहयोगी भत्ता प्रलतलदन रु. ४५०

/- 

 िस्तगुत टेिा Mझोिा, रु. ३००
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पेनड्राआभ अलद लितरण ०/- 

 लिलिध (प्रमाण पत्र, पानी, 

सरसफाइ तिु/ब्यानर इत्यालदका 

िालग) 

रु. १५०

/- 

 प्रलतिेदकको पाररश्रलमक रु./

काययक्रम 

१००

०/- 

 

५.२.५ रष्टव्यः 

घमु्ती स्थिगत कृिक तालिमको हकमा गाईँपालिकाबाट स्िीकृत मापदण्डिाइ 

अधार लिइ तालिममा खचय गनुय पनेछ ।  

तालिम सञ्चािन गदाय सकेसम्म िडा लभत्रका सलम्बन्धत बािीको पकेट र 

कृिक समहूमा नै सञ्चािन गनुय पनेछ । 

तालिम सञ्चािन हुने लमलत, समय र स्थान लनधो गरी सो को जानकारी 

सलम्बन्धत सहभागीिाइ पलहिे नै  गराईनु पनेछ । 

घमु्ती तालिममा कलम्तमा ५०% मलहिाको सहभालगता गराईनु पनेछ । 

 

६= ्रममण  कायक्रय म 

 

६.१ ऄन्तर गाईँपालिका  कृिक  ्रममण काययक्रम 

६.१.१ पररचय/पषृ्ठभलूम तथा ईदशे्य 

 

कृिकहरुिाइ िरपरका गाईँपालिकाका ईत्पादन स्थि िा फामयहरुमा ्रममण 

गराईँद ै त्यहाँका व्यिसालयक बािी ईत्पादन काययक्रमसँग प्रत्यि ऄििोकन गराआ 

कृलि प्रलिलधहरुबारे नलिनतम ्प्रलिलधबाट प्रभालित गराइ ईक्त प्रलिलध ऄििम्बन गनय 

सघाई पुयायईनु यस काययक्रमको ईदेश्य हुनेछ ।   

  

६.१.२ काययक्रमको प्रालिलधक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययलिलधः 
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्रममणकोिालग केही पढेका, लसक्न सक्ने र लसकाईने भािना भएका कृिक छनौट 

गररनेछ । 

्रममण काययक्रम (ऄििोकन स्थि, बस्ने स्थान अलद) ऄलग्रम रुपमा तयार गरी 

्रममण गररने स्थि एिं सम्बलन्धत व्यलक्तहरु तय गरी ्रममण काययक्रम अरम्भ गररनेछ । 

्रममणको सरुुमा पररचय लिने लदने गरी काययक्रम स्पष्ट रुपिे िताईने व्यिस्था 

लमिाआनेछ । 

्रममणिाआ िाभप्रद तुल्याआ ऄन्त्यमा समीिा गररनेछ । 

्रममण सरुु गनय तोलकएको स्थानमा भेिा हनु र फकय न बाटोको म्याद बाहके  

कृिक ्रममणको ऄिलध ३-५ लदनको हुनेछ  

सहभागी कृिकहरु २५ देखी ३० जना हुनेछन । 

 

 

 

६.१.३ काययक्रमको अलथयक पि/खचय मापदण्ड/नम्सय: 

 

क्र

.स. 

नम्सयको 

लििरण 

इकाइ दर 

१ बस 

ररजभेशन भाडा 

तथा व्यिस्थापन 

 स्िी

कृत दर 

ऄनुसार 

२ स्थिगत 

ऄििोकन िापत 

प्रस्तुत कतायको 

पाररश्रलमक 

रु./ऄििोकन 

स्थि 

१०

००/- 

३ सहभागीको 

दैलनक ्रममण तथा 

अिास खचय  

रु./सहभागी/प्र

लतलदन 

१०

००/- 
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४ मसिन्द 

(शैलिक साममी)   

रु./सहभागी १०

०/- 

५ प्रलतिेदकको 

पाररश्रलमक 

रु./काययक्रम २५

००/- 

 

७. ऄन्तर  समहू  कृिक  ्रममण काययक्रम 

 

7.१ पररचय/पषृ्ठभलूमः  

ईत्कृष्ट कृिक समहूिे गरेको कृलि गलतलिलध प्रत्यि रुपमा हरेी ऄन्य समहूिाइ 

ईत्पे्रररत गनय ऄन्तर समहू कृिक ्रममण गररनेछ । 

 

7.2 काययक्रमको ईद्देश्यः 

कृिकहरुिाइगाईँपालिका लभतै्र ईत्कृष्ट कृिक समहूको ईत्पादन स्थि िा 

फामयहरुमा ्रममण गराइ लिलिध गलतलिलध ऄििोकन गने मौका प्रदान गनुय । 

एईटा समहूका सदस्यहरुिाइ गाईँपालिका लभतै्र ऄको समहूहरुमा भए गरेका 

गलतलिलधहरुको ऄििोकन गराइ एक अपसमा लसक्ने मौका प्रदान गनुय । 

गाईँपालिकाका लिलिध समहूहरु बीच अपसी लमत्रता ऄलभिलृर्द् गराईनु ।  

 

7.2.३काययक्रमको प्रालिलधक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययलिलधः  

्रममणमा िलगने स्थानका कृिक समहूरुिाइ ऄलग्रम खिर गरी ईनीहरुिाइ 

अफूिे गरेका कृलिजन्य कृयाकिापहरुको साथै ऄन्य सेिा काययबारे िताईन तयारी 

हुने व्यिस्था लमिाआनेछ । यो काययक्रम ईल्िेलखत ऄन्तर गाईँपालिका कृिक 

्रममणमा जस्तै काययलिलध ऄपनाइ छोटो रुपमा गाईँपालिका लभतै्र सञ्चािन गरीनेछ । 

 

 7.2.४ काययक्रमको अलथयक पि/खचय मापदण्ड/नम्सय : 

 

ऄन्तर गा.पा. कृिक ्रममणको नम्सय ऄनुसार खचय गरीनेछ । 
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८. प्रकाशन काययक्रम 

८.१ कृलि बुिेलटन प्रकाशन 

 

८.१.१ पररचय/पषृ्ठभलूमः 

 

गाईँपालिका स्तरमा जनचतेना जगाईन, प्रलिलध प्रसार गनय तथा कृलिको 

व्यािसालयकरण तथा लिलिलधकरणमा टेिा प्रदान गनय एिं कृलि सम्बन्धी 

गलतलिलधहरुबारे सरोकारिािाहरुिाइ ससुलूचत गराईने ईदे्दश्यिे कृलि बुिेलटन 

प्रकाशन गररनेछ ।   

८.१.२ काययक्रमको ईद्देश्यः  

स्थानीय स्तरमा कृिकको अिस्यकता ऄनुसार प्रलिलध प्रसारण गनय तथा 

गाईँपालिकाको कृलि गलतलिलधहरुबारे सरोकारिािाहरुिाइ ससुलूचत गराईने ।  

 

८.१.३ काययक्रमको प्रालिलधक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययलिलधः 

 

बुिेटीनमा गाईँपालिकास्तरमा सम्भाव्य प्रलिलधहरुिाइ समेटेर जानकारीमिुक 

प्रलिलध, अगामी लसजनमा गररने प्रमखु कृलि कमयहरु, ऄनुसन्धानबाट लसफाररस 

भएका नयां प्रलिलध, सफिताको कथा,  समस्या समाधानमिूक जानकारी तथा 

मखु्य-मखु्य कृलि गलतलिलध आत्यालद संिग्न गररनेछ ।बुिेलटन प्रकाशन गदाय 

गाईँपालिका स्तरमा सम्पादक मण्डि बनाइ यथासम्भि बािी, बागिानी, मत्स्य, 

बािी संरिण, बजार, कृलि प्रसार अलद सबै िेत्रका जानकारी समेलटनेछ । 

प्रकाशनिाइ यथासम्भि सहभालगतात्मक बनाआनेछ ।बिेुलटन न्यनूतम A4 size 

paper मा एक पटकमा कलम्तमा १०० प्रलत प्रकाशन गरीनेछ ।  बुिेलटन तै्रमालसक 

एिं चौमालसक रुपमा प्रकाशन गरीनेछ ।  

 

८.१.४ काययक्रमको अलथयक पि/खचय मापदण्ड/नम्सय :  

बुिेलटन ४ पेजको िालग बढीमा रु. ४०००।- 
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ििेुलटन ६ पेजको िालग बढीमा रु. ६०००।- 

ििेुलटन ८ पेजको िालग बढीमा रु. ८०००।- 

रङ्लगन फोटो राखेर रङ्लगन छपाइ गदाय बढीमा ५०% रकम थप । 

 

८.२ काययक्रम  तथा  प्रगलत  पुलस्तका प्रकाशन काययक्रम:  

८.२.१ पररचय/पषृ्ठभलुमः  

गा.पा.मा सञ्चालित र सम्पालदत काययक्रमहरु तथा भए गरेका प्रगलतको साथै 

ऄन्य लििरणहरु समेत सम्बलन्धत सबैिाइ जानकारी गराईने ईद्देश्यिे यस लकलसमको 

प्रकाशन गररनेछ । 

 

८.२.२ काययक्रमको ईद्देश्यः  

गा.पाको कृलि सेिा काययक्रम तफय का सबै एकाइहरु (बािी, बागिानी, योजना, 

प्रसार अलद) िाइ समेटी िालियक काययक्रम, प्रलगत, लिशेि काययहरु र ऄन्य िस्तगुत 

लििरणहरु प्रकाशन गनुय ।   

 

८.२.३ काययक्रमको प्रालिलधक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययलिलधः   

पुलस्तका प्रत्येक अ.ि.को प्रथम चौमालसक लभत्रमा लनकािीनेछ । काययक्रम 

तथा प्रलगत पुलस्तका देहायको लनलदयष्ट ढांचा ऄनुरुप प्रकाशन गररनेछ । 

गा.पा. को नक्सा 

खण्ड १- पररचयात्मक लििरण । 

खण्ड २- गा.पा.को कृलि सेिा काययक्रमको ईद्देश्यहरु, काययलनलतहरु तथा 

काययक्रमहरु । 

खण्ड ३- लिलभन्न प्रालिलधक शाखाहरुको काययक्रम लििरण ।   

खण्ड ४- लिलभन्न प्रालिलधक शाखाहरुको काययक्रम प्रलगत िगायत कृलिसँग 

सम्बलन्धत गैर सरकारी संस्था एिं कृिक समहूको लििरण । 

खण्ड ५- काययक्रमसँग सम्बलन्धत सम्पुणय तथ्याङ्क । 
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८.२.४ काययक्रमको अलथयक पि/खचय मापदण्ड/नम्सय :  

िालियक कृलि सेिा काययक्रम तथा तथ्यांक पुलस्तका एक झिक प्रकाशन गदाय 

खचय स्िीकृत गाईँपालिकाको स्थानीय दर रेट ऄनुसार गररनेछ ।   

९. कृिक  समहू/ कृिक  सहकारी  संस्थाको  प्रस्तािना/ मांगमा  अधाररत  

काययक्रम 

 

९.१ पररचय/पषृ्ठभलूमः   

 

कृलि िेत्रमा िगानी अकियण गनय, लिलभन्न साझेदारहरुको शीप, दिता तथा 

ऄनुभििाइ प्रभािकारी रुपमा पररचािन गनय साझदेारी प्रणािी माफय त कृलि प्रसार 

सेिा एिं ईत्पादन काययमा प्रभािकाररता ल्याईन महिपुणय योगदान पुयायईने कृिक 

समहू एिं कृिक सहकारी संस्थाहरुिे जम्मा गरेको बचत/लहतकोि रकम ईल्िेख्य 

रहकेो तर प्रभािकारी पररचािन हुन नसकेको लस्थलतमा ईक्त रकमिाइ कृलि िेत्रमा 

प्रभािकारी रुपमा पररचािन गनय कृिक समहू, कृिक  सहकारी  संस्थामाफय त 

प्रस्तािना तथा मांगमा अधाररत काययक्रम सञ्चािन गररने छ । 

 

९.२ काययक्रमको ईद्देश्यः 

कृिक समहू एिं कृिक सहकारी संस्थाको लहतकोि रकमिाइ कृलि िेत्रको 

ईत्पादन एिं ईपिलब्धमिुक िेत्रमा प्रभािकारी पररचािन गने । 

समहू/संस्थाको संस्थागत िगलनशिता कायय दिता एिं लजम्मेिारीपनको सेिा 

गदै िमता िलृर्द् गने । 

कृलिको व्यिसायीकरणमा टेिा पुयायईने । 

कृिक समहूहिाइ सहकारीकरण तफय  ईन्मखु गराईने । 

 

९.३ काययक्रमको प्रालिलधक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययलिलधः   

 



खण्ड ४  संख्या २, मममत १० ऄषाढ २०७७ 

 

16 अमचोक गाईँपालिका 

 

कृिकहरुिाइ समहूमा संलगठत हुन सहयोग पुयायइ ईनीहरुको समहूिाइ नै कृलि 

प्रसारको सलुनयोलजत एिं सशक्त माध्यमको रुपमा ईपयोग गने ईदे्दश्यिे गाईँपालिका 

(लभत्रका) मा दताय भएका कृिक समहू एिं सहकारी संस्थाहरुको प्रस्तािनाको 

अधारमा समहू/संस्थािाइ ईत्पादन साधनको अपुलतय, ईत्पालदत िस्तुको खररद 

लबक्री, सङ्किन प्रशोधन, प्रलिलध प्रसार तथा समहू/सहकारीमा अधाररत खेती 

लिलध सञ्चािन प्रकृयामा सहयोग पुयायनन गाईँपालिकाबाट सहयोग प्रदान गरी 

साझेदारीमा काययक्रम सञ्चािन गनय सलकने छ । समहू/सहकारी संस्थािे पेश गरेका 

प्रस्तािनाहरु मध्ये ईपयकु्त प्रस्तािनाको छनौट गरी सो समहू िा संस्थािाइ अलथयक 

एिं प्रालिलधक सहयोग ईपिब्ध गराआनेछ । 

 

काययक्रम सञ्चािन काययलिलधः 

गाईँपालिकाको कायायियिे िालियक काययक्रम बजेट प्रस्ताि गनेछ । 

काययक्रम बजेट प्रस्ताि गदाय एक िियको िालग सञ्चािन गनय सलकने 

अयोजनाका िालग बजेट प्रस्ताि गनय गाईँपालिकाबाट साझेदारीका िालग 

साियजलनक रुपमा सचूना प्रिाह गरीनेछ । 

साझेदारी काययक्रम प्रस्ताि गदाय गाईँपालिकाबाट सेिा प्रभािकाररतामा िलृर्द् 

गने, अय अजयन काययक्रम, प्रलिलध प्रसार काययक्रम जस्ता काययक्रमका िालग 

प्राथलमकता लदनुपनेछ । 

काययक्रमका िालग समहू /सहकारी संस्थाबाट तोलकएको ढांचामा लनिेदन 

लिनुपनेछ। 

काययक्रम सञ्चािनका िालग समहू/संस्था छनौट गदाय मलहिा, दलित, 

जनजाती, लिपन्न िगय एिं पछाडी परेका िगयिाइ प्राथलमकता लदआनेछ । 

समहू/संस्थाको प्रस्तािना कायायन्ियन सम्बन्धी लनणयय गाईँ काययपालिकाको 

कायायियबाट स्िीकृत गराईन ुपनेछ। 

अयोजना छनौट र मलू्यांकनका अधार गाईँ काययपालिकािे लिद्यमान 

काययलिलध तथा अलथयक काययलिलध लनयमाििी ऄनुरुप लनधायरण गरी सोही अधारमा 

गनेछ । 
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 स्िीकृत भएका अयोजनाहरु समहू/संस्था िा ईपभोक्ता सलमलत माफय त 

सञ्चािन गररने छ ।  

कायायियबाट ईपिब्ध गराईने रकम समहू/संस्थाको बैंक खाता माफय त ईपिब्ध 

गराआनेछ । 

समहूिे अफ्नो रकम जम्मा गरे पलछ मात्र कायायियबाट रकम ईपिब्ध 

गराआनेछ । 

कायायियबाट पलहिे एक लतहाइ मात्र रकम ईपिब्ध गराआने छ। 

काययक्रम लनधायररत अ.ि. लभत्र सम्पन्न गरी सक्नु पनेछ । 

समहू/संस्थािे काययक्रमको public audit गराईनु पनेछ ।  

समहू/संस्थाको रेकडय गाईँ काययपालिकाको कायायियमा रहनेछ ।  

गाईँपालिकाबाट ईपिब्ध गराआने रकम सम्झौता ऄनुरुप ईपिब्ध हुनेछ । 

यसका िालग अयोजना स्िीकृत भएपलछ कायायन्ियन गनुय ऄलघ सम्बलन्धत 

समहू/संस्थासँग कायायियिे सम्झौता गनेछ । 

काययक्रम सञ्चािन तथा कायायन्ियनका िालग सम्झौता गदाय ईपभोक्ता संस्था र 

कायायियिको तफय बाट ऄलन्तम कायायन्ियन योजना तयार गरी दिैु पिको 

ईत्तरदालयत्ि स्पष्टरुपिे तोकीनेछ ।  

काययक्रमको ऄनुगमन मलू्यांकन संयकु्त रुपमा गरीनेछ । 

कायय सम्पन्न भएपलछ समहू/संस्थािे कायय सम्पन्न प्रलतिेदन पेश गनुय पनेछ । 

सो प्रलतिेदनको अधारमा कायायियको तफय बाट ईपिब्ध गराआने रकम पूणय 

रुपमा भकु्तानी गररनेछ । 

 

९.४ काययक्रमको अलथयक पि/खचय मापदण्ड/नम्सय : 

लनिेदक समहू सहकारी संस्थािे कुि काययक्रम बजेट अयोजनाको कलम्तमा 

५० प्रलतशत रकम व्यहोनुय पनेछ  । 

कायायियबाट काययक्रमको औलचत्य ऄनुरुप बढीमा २५ हजारसम्म सहयोग 

ईपिब्ध गराईन सलकनेछ । 
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काययक्रम कृिक समहू/सहकारी संस्था तथा गाईँपालिकाबाट संयकु्त रुपमा समेत 

सञ्चािन गररने छ । 
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अिेदन फाराम 

लमलतः.................. 

    लिियः प्रस्तािनामा अधाररत काययक्रम सम्बन्धमा ।   

                                                      

श्रीमान् प्रमखु प्रशासलकय ऄलधकृतज्यू, 

अमचोक गाईँपालिका, गाईँ काययपालिकाको कायायिय 

बािंखा, भोजपुर । 

 महोदय, 

 

प्रस्ततु लिियमा त्यस कायायियबाट सञ्चािन गररने प्रस्तािनामा अधाररत ऄनुदान काययक्रम 

प्रालप्तका िालग हाम्रो कृिक समूह/कृिक सहकारी संस्थाको लनणयय प्रलतलिपी र तलपसिको लििरण सलहत यो 

लनिेदन पेश गरीएको छ । कायायियिे तोकेको काययलिलधहरु ऄपनाइ सोही ऄनुसार काययक्रम सञ्चािन गनय 

पुणय रुपमा मन्जरु भएको व्यहोरा समते ऄनुरोध छ ।  

प्रस्तािना पत्रः 

१. समहूको पषृ्ठभलूमः  

२. समहू/संस्थाको नामः  

३. समहू/संस्था दताय लमलतः  

४. लकलसमः दलित(   )  जनजाती(   )    लमलश्रत(   )  ऄन्य(   )  

५. समहू सदस्य संख्याः  

६. समहू बैठक प्रकृयाः  

७. लहतकोि रकम रु.                     लहतकोि पररचािन प्रकृयाः  

८. समहूिे गनय चाहकेो काययक्रमको नामः  

९. काययक्रम सञ्चािन स्थिः  

१०.काययक्रमबाट िाभालन्ित हुने पररिार संख्याः  

११.काययक्रमबाट प्राप्त हुने प्रलतफिः   

१२.समहू/संस्थािे गनय चाहकेो काययक्रमको संलिप्त लििरणः ................ .........................  

१३. माग गरेको काययक्रमिाइ िाग्ने जम्मा बजटे रु. .............. 

१४. समहू/संस्थाको अफ्नो कोिबाट व्यहोररने रकम रु. ................. 

१५. समहू/संस्थािे मांग गरेको अलथयक सहयोग रु. ................... 

 

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

                                                             ऄध्यि 
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१०. साना लसँचाआ  काययक्रम 

 

१०.१ साना लसँचाआ  लिशेि  काययक्रम  

१०.1.१ पररचय/पषृ्ठभलूमः  

 

साना लसँचाआ लिशेि काययक्रमिे बढीमा २५ हके्टर सम्ममा (लसँचाआ नीलत) 

लसँचाआ हुनेगरी स-साना ऄस्थायी िाँध, पैनी, छेकिार, कुिो सधुार, संरिण, ह्यमु 

पाआप, पोलिलथन पाआप, पोखरी लनमायण, पम्प, ट्याङ्की, आनार, लढक्कीपम्प, 

मोनोब्िक पम्पसेट, पिन पम्प, हाआड्रोलिक यायक, साआकि पम्प, लपसययन लव्हि, 

लगयर पम्प, थोपा लसँचाआ, लस्प्रङ्किर लसँचाआ अलदको लनमायण, व्यिस्थापन गनयमा 

गाईँपालिकाको तफय बाट बढीमा रु. १ िाख ५० हजारसम्मको ऄनुदान लदने र 

ईपभोक्ताको तफय बाट कलम्तमा १५ प्रलतशत योगदान प्राप्त गरी सञ्चािन गररने 

लसँचाआका स-साना लस्कमिाइ जनाईँछ । यो काययक्रम कृिक सहकारी 

संस्था/ईपभोक्ता सलमलत िा संस्था/कृिक समहूहरुमा केलन्रत रहरे मात्र कायायन्ियन 

गररनेछ । कृलि सेिाको िालग स्थालपत कृिक समहूहरु जस्ता ईपभोक्ताहरुको 

सहभालगतामा कायायन्ियन योजना तयार पारी यस काययक्रम सम्बन्धी लनदेलशका 

ऄनुरुप कायय सम्पादन गरीनेछ ।   

 

१०.1.२ काययक्रमको ईद्देश्यः  

लसँचाआका स-साना लस्कमहरु बनाएर कृिक सहभालगताको अधारमा गा.पा. 

लभत्रका कृिकहरुिाइ ईत्पादन िलृर्द्को माध्यमबाट अय अजयनमा टेिा पुयायईन ु नै 

यसको प्रमखु ईदे्दश्य हो । 

 

१०.1.३ काययक्रमको प्रालिलधक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययलिलधः 
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सचूना प्रिाह – गाईँपालिकािे साना लसँचाआ लिशेि काययक्रम सञ्चािन गदाय 

ऄपनाईनुपने अधारहरु तथा काययलिलधबारे गाईँपालिका तथा प्रत्येक िडा 

कायायियहरु माफय त ऄलधकतम सचूना प्रिाह गराआनेछ । 

 

लनिेदन - ईपरोक्त काययक्रम ऄन्तगयत सञ्चािन हुने कुनै पलन लसँचाआ 

अयोजनाको कायायन्ियनको िालग सहकारी संस्था/ईपभोक्ता सलमलत िा 

संस्था/कृिक समहूबाट दतायको प्रमाण-पत्र सलहत काययक्रमको तोलकए बमोलजम 

लनिेदन/मांग फाराम गाईँपालिकामा पेश गनुय पनेछ ।अयोजना (स्कीम) को मोटामोटी 

िागत र लनिेदक संस्था/समहूिे व्यहोने प्रलतशत समेत अफ्नो लनिेदनमा 

खिुाईनुपनेछ । 

 

छनौट प्रकृया –मांग भइ अएका लनिेदनहरुको प्रारलम्भक छनौट गरी गाईँ 

काययपालिकाको कायायियबाट पाररत गरीनेछ । यसरी पाररत भएका अयोजना 

(स्कीम) हरुको िागत आलस्टमटे रु. ३०,०००।- भन्दा कम रकमको सामाग्री मात्र 

ईपिव्ध गराईने स्कीमको सम्बन्धमा अयोजनाको िागत तयार गरी गाईँपालिकाको 

कायायियबाट स्िीकृलत पिात गाईँपालिकाबाट ईक्त सामग्रीहरु ऄनुदान स्िरुप 

हस्तान्तरण गनय सक्नेछ । यस्ता सामग्रीहरुमा पाआप, पम्पसेट (स्यािो ट्यिुिेि 

प्रयोजन िाहके), प्िालष्टक, लनमायण सामाग्री अलद लिन सलकनेछ र रु. १,५०,०००।- 

सम्म िागत िाग्ने सम्भािना भएका स्कीमको हकमा आररगेशन आलन्जलनयररङ 

लिियमा तालिम प्राप्त प्रालिलधकहरुिे स्थिगत सिेिण गरी िागत आलस्टमेट तयार 

गरी स्िीकृलतको िालग गाईँपालिकामा पेश गनुय पनेछ । यी सबै लकलसमका 

लस्कमको िागत आलस्टमेटको स्िीकृलत गाईँपालिकाबाट गररनेछ । िागत आलस्टमटे 

तयार गदाय आलस्टमेट ऄंकको ५ प्रलतशत कलन्टन्जेन्सी िापत हुनेछ जसमध्ये २.५ 

प्रलतशत सामाग्रीको िालग र िाँकी २.५ प्रलतशत श्रलमक (श्रम) का िालग प्रयोग गनय 

सलकने छ । यसरी िागत ऄनुमान िा खचयको लििरण ऄनुसार गाईँपालिकािे 

सहकारी संस्था/ईपभोक्ता सलमलत िा संस्था/कृिक समहूसँग खचय एिं सम्पन्न गने 
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काययको िाँडफाँड गरी साना लसँचाआ लिशेि काययक्रमको तोकीएको ढांचा बमोलजम 

सम्झौता हुनेछ साथै रकम खचय गदाय प्रचलित अलथयक ऐन लनयम ऄनुसार गनुय पनेछ । 

 

संशाधन पररचािन तथा कायायन्ियन योजना – गा.पा.ि े सहकारी 

संस्था/ईपभोक्ता लसलमत िा संस्था/कृिक समहूको सहभालगतामा कायायन्ियन योजना 

तयार पानेछ । अयोजना कायायन्ियनमा सहकारी संस्था/ईपभोक्ता सलमलत िा 

संस्था/कृिक समहू र गा.पा.िे अ-अफ्नो ईत्तरदालयत्ि प्रस्ट रुपमा ईल्िेख गरीनेछ । 

कायय सञ्चािन - गा.पा.ि े प्रचलित ऐन लनयम िमोलजम सम्बलन्धत सहकारी 

संस्था/ईपभोक्ता सलमलत िा संस्था/कृिक समहूर्द्ारा लनमायण कायय गराईनेछ । लनमायण 

सम्बन्धी प्रकृयागत एिं व्यिस्थापकीय लजम्मेिारी गा.पा.को रहनेछ । 

 

कायय सम्पन्न प्रलतिेदन - लडजाआन, आलस्टमेट र सम्झौता ऄनुसार अयोजना 

(स्कीम)को कायय पूणय रुपिे सम्पन्न भइ सञ्चािन भएको ऄिस्थामा कायय सम्पन्न 

प्रलतिेदन लदनपुनेछ । लनमाणय कायय सपुरलभजन गनय िा फाआनि लिि तयार गरी 

भकु्तानीको िालग पेश गनय िा सपुरलभजन गरी फाआनि लिि तयार गनय प्रालिलधकबाट 

अआटमिाआज कायय सम्पन्न प्रलतिेदन तयार गनुय पनेछ। यसरी प्राप्त कायय सम्पन्न 

प्रलतिेदन गा.पा.को कायायियमा पेश गनुयपनेछ । िैठकको लनणयय सलहत कायय सम्पन्न 

प्रलतिेदन प्राप्त भएपलछ गा.पा.को कायायियिे भकु्तानी लदने व्यिस्था गनेछ । 

अयोजनाको प्रकृलत ऄनुसार १-३ पटकमा भकु्तानी लदआनेछ । एकैपटक भकु्तानी 

लदनुपने ऄिस्थामा कायय सम्पादन प्रलतिेदन तयार पारी स्कीमको सञ्चािनको 

ऄिस्थाबारे संस्था/ सलमलत/ समहूको बैठकबाट लनणयय गराइ संयोजकको 

लसफाररसमा भकु्तानी लदन सलकनेछ । १ पटक भन्दा बढी लकस्तामा रकम भकु्तानी 

गराईनु पने खण्डमा सम्झौता पत्रमा स्पष्ट खिुाईन ुपनेछ । 

 

ममतय/सम्भार - अयोजना सम्पन्न भइ हस्तान्तरण भैसकेलपछ सोको 

ममतय/सम्भार गने सम्पूणय लजम्मेिारी सलम्बन्धत संस्था/ सलमलत/ समहूको हुनेछ। 
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१०.1.४ काययक्रमको अलथयक पि/खचय मापदण्ड/नम्सय :  

 

स–साना ऄस्थायी िांध, पैनी, छेकिार, कुिो सधुार, संरिण, ह्यमु पाआप, 

पोलिलथन पाआप, पोखरी लनमायण, पम्प, ट्याङ्की, आनार लढक्की पम्प, मोनोब्िक 

पम्पसेट, पिन पम्प, हाआसोलिक रयाक, , पलसययन लव्हि, लगयर पम्प, थोपा लसँचाआ, 

लस्प्रङ्किर लसँचाआ अलदको लनमायण व्यिस्थापन गनय बढीमा रु. १,५०,०००।– सम्म 

खचय गनय सलकने छ । जिश्रोत ऐन २०४९ ऄन्तगतय मान्यता पुरा हुने गरी स्थालपत 

ईपभोक्ता संस्था र गा.पा ऄन्तगयत िा ऄरु कसैबाट कृलि सेिाको िालग स्थालपत 

कृिक समहूहरु जस्ता ईपभोक्ताहरुको सहभालगतामा कायायन्ियन योजना तयार पारी 

कायय सम्पादन गनुयपनेछ ।   

 

१०.1.५ रष्टव्यः अयोजना छनौट गनुय ऄगालड देहायका अधारहरुिाइ ध्यान 

लदनुपनेछ ।   

कृिकसमहूकोिालग अयोजना छनौट गने सम्बन्धमा गा.पा. ऄन्तगयत िा ऄन्य 

लनकायबाट गठन एिं दताय भइ कलम्तमा एक िियको ऄिलध पुरा गरेका, लनयलमत 

बैठक बस्नुका साथै समहू सञ्चािन पर्द्लत एिं प्रकृयाहरु ऄनुसार सञ्चािन 

भैरहकेा र कृलि सेिाको िालग सकृय रुपिे गा.पा.को सम्पकय मा रही कृयाशीि रहकेा 

कृिक समहूरुको िालग मात्र अयोजना छनौट गररनेछ । 

सतह लसँचाआ तथा पोखरी लनमायण गने सन्दभयमा सामलूहक लसँचाआिाइ केलन्रत 

गररनेछ । 

जनसहभालगताको अधारमा स्थानीय श्रोतको बढी पररचािन गनय सिम 

ईपभोक्ता सलमलत िा संस्था/कृिक समहूिाइ केलन्रत गरी काययक्रम सञ्चािन गने 

ईदे्दश्य ऄनुरुप सहभागी संस्थािे कूि िागतको न्यनूतम १५ प्रलतशत रकम नगद िा 

श्रमदान िा लजन्सी िा तीनै थरी सहयोगको रुपमा व्यहोनुय पनेछ । 

सामलूहक लसँचाआका िालग जािी, पम्प अलद व्यिस्था गरी तत्कालिन लसँचाआ 

व्यिस्था गररनेछ ।  
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दलित, मकु्त कमैया, सामालजक रुपमा लपछलडएका तथा लिपन्न िगयका 

समहूहरुको लहतिाइ लिशेि रुपिे व्यिस्थपन गररनेछ । 

मलहिा कृिक समहूहरुको सहभालगता हनेु गरी अयोजना छनौट हनेुछ ।   

अयमिूक कृलि व्यिसायीकरण तफय  ईन्मखु गराईने काययक्रम सञ्चािन भएका 

स्थिहरुमा लसँचाआ सलुिधा पुयायईने दृलष्टकोण रालखनेछ । 

यथासम्भिलनधायररत पकेटहरुको ईत्पादन काययक्रममा टेिा पुग्नेगरी 

अयोजनाको छनौट हनेुछ ।बाढी पलहरो अलदिे िलत पुयायएका चाि ु लसँचाआ 

कुिाहरुमा स-साना दरुीमा ह्यमु पाआप र पोलिलथन पाआप व्यिस्था गरी तत्कालिन 

लसँचाआ समस्या समाधान गने जस्ता लसँचाआ सेिाका काययहरुिाइ सहयोग पुयायआनेछ ।  

 

सहकारी संस्था/ईपभोक्ता सलमलत/कृिक समहूहरुबाट काययक्रमको िालग जायज 

मांग अईनपुने र लतनको कायायन्ियनमा ऄलनिायय सहभालगता हुनपुनेछ । 

प्रलतकूि िातािरणीय ऄसर न्यनू पाने लकलसमका अयोजनाहरुिाइ प्रोत्सालहत 

गररनेछ ।  

छनौट भएका अयोजना सोही अलथयक ििय लभत्र पुरा हुनपुनेछ । 

 

१०.२  प्िालष्टक  पोखरी  लनमायण  काययक्रम 

 

लसंचाइको सलुिधा नपुगेको तथा अंलशक लसंलचत िेत्रहरुमा कम िागतमा 

ििायतको पानी, खेर गैरहकेो पानी संकिन गरी कृिकहरुिाइ लसँचाआ सलुिधा 

ईपिव्ध गराईन िाभलन्ित िगयको अलथयक साझेदारीमा प्िालष्टक पोखरी लनमायण 

कायय गनय गराईन यो प्िालष्टक पोखरी लनमायण काययक्रम सञ्चािन गररने छ । लसंलचत 

िेत्रको लिस्तार गदै कृलि िेत्रको व्यिसायीकरण, लिलिलधकरण तथा सघनीकरण 

माफय त खाद्य सरुिा तथा गररिी लनिारणमा टेिा पुयायईने पषृ्ठभलूममा सञ्चािन गररने 

यो काययक्रम व्यािसालयक कृिक ईद्यमी/ कृिक समहू/कृलि सहकारी संस्था/ईपभोक्ता 

संस्थािाइ ईपिव्ध गराइने छ ।  
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१०.२.१ काययक्रमको ईद्देश्यः- 

 

लसँचाआको सलुिधा नपुगेका तथा अंलशक लसंलचत िेत्रहरुमा कम िागतमा 

प्िालष्टक पोखरी लनमाणय गरी कृलि िेत्रहरुको व्यिसायीकरण, लिलिधकरण तथा 

सघनीकरण माफय त खाद्य सरुिा तथा लगरिी लनिारणमा टेिा प-ुयाईने काययक्रमको 

ईद्देश्य रहकेो छ ।  

 

१०.२.२ काययक्रम सञ्चािन प्रकृया  

सचूना प्रिाह- गा.पा.िे प्िालष्टक पोखरी लनमायण काययक्रम सञ्चािन गदाय 

ऄपनाईनुपने अधारहरु तथा काययलिलध बारे गा.पा.को सचुना पाटी, स्थानीय संचार 

माध्यम, कृलि सेिा केन्र तथा िडा कायायिय माफय त ऄलधकतम सचूना प्रिाह 

गराआनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

लनिेदन सङ्किन- ईपयकु्तय  काययक्रम ऄन्तरगत सञ्चािन हुने कुनै पलन 

अयोजनाको कायायन्ियनको िालग सहकारी संस्था/ईपभोक्ता सलमलत िा 

संस्था/कृिक समहू/व्यािसालयक कृिक ईद्यमीबाट दतायको प्रमाण-पत्र र समहुको 

लनणयय सलहत लनिेदन मांग फाराम गाईँपालिकामा दताय गराईनु पनेछ । 

 

१०.२.३ छनौट तथा काययक्रम सम्पन्न प्रकृयाः-  
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यो काययक्रम व्यािसालयक कृिक ईद्यमी/ कृिक समहू/कृलि सहकारी 

संस्था/ईपभोक्ता संस्था िा सलमलतिाइ ईपिव्ध गराइने छ । 

गाईँपालिकामा प्िालष्टक पोखरी लनमायण काययक्रमबारे सेिाग्रालहबाट मांग भइ 

अएका लनिेदनहको प्रारलम्भक छनौट गररनेछ । गाईँपालिकामा लसँचाआ सलुिधा 

नपुगेका सखु्खा िेत्रिाइ प्राथलमकता लदइ काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

यसरी छनौट भएका अयोजनाहरुको िागत आलस्टमेट गाईँपालिकाबाट तयार 

गररनेछ ।   

प्िालष्टक पोखरी लनमाणयका िालग कृिकहिे गाईँपालिकाको लस्िकृत नमनुा 

लडजाआनको अधारमा स्िीकृत िागत लडजाआन ऄनुसार लनमायण गनुय पनेछ ।  

प्रालिलधकको लडजाइन इलस्टमटेको अधारमा स्थानीय अिस्यकता र 

सम्भाव्यता ऄनुसार सो भन्दा बढी िमताको पोखरी लनमायण गनय पलन सलकनेछ । 

प्िालष्टक पोखरी लनमाणयको िालग ईपभोक्तािे अफ्नै पहि र श्रमदानमा खाडि 

खन्ने प्रलतिर्द्ता गनुय पनेछ र खाडि खन्ने काम सम्पन्न भइसकेपलछ मात्र स्थिगत 

ऄनुगमन पिात छनौट भएका ऄयोजनािाइ गाईँपालिकािे प्िालष्टक लसट, गटर, 

पाआप, तथा ऄन्य अिस्यक लनमायण सामाग्रीहरु ऄनुदान स्िरुप ईपिव्ध गराईनेछ । 

छनौट भएका अयोजना सोही अलथयक ििय लभत्र पुरा हुनपुनेछ ।  

 

 

१०.२.४ प्िालष्टक पोखरी (बिायतको पानी संकिन प्रयोजन) लनमायणका 

प्रालिलधक पिहरु: 

 

पोखरी लनमायण स्थि छनौट 

 

प्िालष्टक पोखरी लनमायण कायय सो िेत्रमा िगाइने बािी र लसँचाआ गररने 

िेत्रफिमा लनभयर गदयछ ।त्यसैिे प्िालष्टक पोखरी लनमायण गदाय दीघयकालिन सोचाइका 

साथ लनमायण गरीनेछ। पोखरीलनमायण गदाय लनम्न कुराहरुमा ध्यान पु-याईनु पनेछ । 
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पोखरी लनमायण स्थि खेती गररने जग्गा भन्दा सकभर ऄग्िो ठाईँमा हुनु पदयछ तर 

धेरै लभरािो भने हुनु हुदँैन । 

पोखरी लनमायण गदाय छानाको र भिको पानी समेत िैजान लमल्ने गरी छनौट 

गनुयपछय । 

रुखको छहारी मनुी पोखरी बनाईनुपनेछ जसिे पानी ईडेर जाने समस्यािाइ 

केही हदसम्म कम गनय सलकन्छ र प्िालष्टकको अय ुसमेत बढ्छ । 

माटोको लकलसम ऄनुसार प्िालष्टक पोखरीको अकार लनधायरण गररनेछ । 

पोखरी लनमायणको िालग खाडि खन्दा माटोिाइ लडिमा राखी पोखरी बनाईनु 

पनेछ । साथै सरुिाको लहसाबिे पोखरीिाइ स्थानीय सामाग्रीको प्रयोग गरी 

बारबन्देज गनुय पनेछ । 

पोखरीको लभत्ता ठाडो हुने गरी बनाईन ु हुदँनै । पोखरीको मालथल्िो सतहको 

िम्बाइ र चौडाइ भन्दा लपंधको िम्बाइ र चौडाआ केही कम हुनु पनेछ । 

 

.खाडिमा प्िालष्टक लबछ्याईनु ऄलघ पोखरीमा भएका ढुङ्गा, माटो, काठ 

अलद हटाइ माटोिाइ लहल्याइ १५ सेन्टीमीटर जलत ढुङ्गा रलहत िेलसिो माटोिे 

िेपन गनुय पनेछ । 

पोखरीमा पानी भररएपलछ व्यिलस्थत लनकास लदनका िालग लडिको कुनै 

स्थानमा १५ सेन्टीमीटर गलहरो नािी बनाईनु पनेछ। 

पोखरीमा चालहने प्िालष्टकको मोटाइ २५० देलख ३०० जी.एस.्एम. (Gram 

per Square meter) को लसिपोलिन प्िालष्टक हुनु पनेछ ।  
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श्री मान् प्रमखु प्रशासलकय ऄलधकृत ज्य ू

अमचोक गा.पा. भोजपुर 

लबियः - साना लसचाँइको िागी प्िालष्टक पोखरी ईपिब्ध गराइ पाईँ बारे । 

महोदय , 

ईपरोक्त सम्बन्धमा यस गा .पा.बाट संचािन हुने साना लसचाँइ ऄन्तरगत सखु्खा 

िेत्रमा पानी संिगन  गरी लबलभन्न खािे तरकारी खेतग गनयको िागी यस कृिक 

समहुिाइ  प्िालष्टकपोखरीकअबश्यकरहकेोिे यस गा.पा. को कृलि शाखामा 

ईपिब्धरहकेो पोखरीको नक्साऄनुसार पोखरी तयार   गने  गरी   १  थान प्िालष्टक 

पोखरीको सामग्री ईपिब्ध गराइ लदन ु हुन समहुको  लनणयय प्रलतलिपी  यसै लनिेदन 

साथ संिगन रालख पेश गरेको ब्यहोरा ऄनुरोध गररन्छ। 

    लनिेदक 

समहुको नामः- 

ठेगानाः - अमचोक—  

समहुको छाप                                टोिको नामः- 

पेश गनेको नामः-दस्तखतः-पदः- 

 

प्िालष्टक पोखरी लनमायण काययक्रम सम्बन्धी सम्झौता पत्र 

 

१.  यो सम्झौता पत्र गाईँपालिका कायायिय (यसपलछ प्रथम पि भलनने)  र 

…………………………. सहकारी संस्था/कृिक समहू/जि ईपभोक्ता संस्था/ 

व्यािसालयक कृिक ईद्यमी (यसपलछ दोस्रो पि भलनने) बीच प्िालष्टक पोखरी लनमायण 

योजना कायायन्ियन प्रयोजनको िालग गररएको छ ।   

२.  यो सम्झौता, सम्झौता भएको लमलत देलख प्रारम्भ भएको मालननेछ ।   

३.  ईपभोक्ता समहूहरुिे सम्झौता भएको लमलतिे १५ लदन लभत्र कायय शुरु 

गनुयपनेछ ।   
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४.  यस प्िालष्टक पोखरी लनमायण योजनाको लनमायण कायय ईपभोक्ता समहू 

अफैं िे गनुयपनेछ । अफुिे नगरी दोस्रो व्यलक्त िा संस्थािाइ ठेक्कामा लदइ गराईन 

पाआने छैन ।   

५. गाईँपालिकािे ईपभोक्ता समहूिाइ (आलस्टमटे ऄनुसारको कायय सञ्चािन 

गनय; काययक्रम को प्रकृलत ऄनुसार फरक पने) प्िालष्टक पोखरीको लडजाइन बमोलजम 

खाल्डो खन्ने कायय सम्पन्न भइसकेलपछ प्िालष्टक लसट, गटर, पाआप, तथा ऄन्य 

अिस्यक लनमाणय सामाग्रीहरु ऄनुदान स्िरुप ईपिव्ध गराईनेछ । 

६.ईपभोक्ता समहूिे यसै योजनाको िालग अफ्नै समहूको श्रोत िाहके कुनै 

सरकारी, गै ै॑र सरकारी संघ संस्थाबाट सहयोग, ऄनुदान अलद प्राप्त गरेको भएमा सो 

को जानकारी गा.पा.को कायािययिाइ जानकारी गराईनुपनेछ ।  ७.ईपभोक्ता समहूिे 

काम गदाय गा.पा.को कायायियबाट खलटएका प्रालिलधकहरुिे लदएको लनदेशन ऄनुसार 

गनुयपनेछ ।   

८.  यस योजनाको लनमायण कायय सोही अ.ि. लभत्र सम्पन्न गनुयपनेछ ।   

९. ईपभोक्ता समहूको िापरिाहीको कारणबाट कायय सम्पन्न नभइ हानी 

नोक्सानी भएमा त्यसको सम्पूणय लजम्मेिारी ईपभोक्ता समहूको हुनेछ । 

१०. यो पोखरी कृलि बािीमा लसँचाइ प्रयोजन बाहके ऄन्य प्रयोजनका िालग 

प्रयोग गनय पाआने छैन ।   

११. सम्झौता भएको लमलत देलख .......... लदन लभत्र यो सम्झौता िमोलजमको 

सम्पूणय कायय (लडजाआन, आलस्टमेट ऄनुसार) पूणय रुपमा सम्पन्न गरी सञ्चािनमा 

ल्याआनेछ ।   

१२.  अयोजना सम्पन्न पिात ्सो को ममयत सम्भार सम्बन्धी कायय सम्बलन्धत 

ईपभोक्ता समहूको नै हनेुछ ।   

१३. लनमायण कायय ऄथिा यस सम्बन्धी कुनै लििाद अएमा गाईँ 

काययपालिकाको लनणयय नै ऄलन्तम मालननेछ ।   
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१४. यो सम्झौतामा ईल्िेख भएका कुराहमा यस िमोलजम र ऄन्य कुराहरुमा प्रलचित ऐन लनयम ऄनसुार हुनेछ । 

 

१०.३ युवा िमित काययक्रम 

१०.३.१ पृष्ठभुमम 

 

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 . त्यस्त ै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 cfo cfh{g j9fpg] pB]Zon] o'jf nlIft s[lif Joj;fo ;+rfngfy{ 

k|lt:kwL{ ?kdf cg'bfg k|jfx ug{ æo'jf nlIft sfo{qmd sfof{Gjog sfo{ljlw Æ tof/ 

ul/Psf] हो. o'jf nlIft sfo{qmdÆ eGgfn] o"jfx?nfO{ s[lif If]qdf cfslif{t ug{ k|ljlw, 

प्रथम पिः 

शाखा प्रमखुको हस्तािार 

लमलत 

 

 

 

र्द्तीय पिः 

 

.........................ऄध्यि/प्रलतलनलध

को नामः 

हस्तािर 

सम्पकय  नं. 

लमलतः  

ईपभोक्ता संस्था/ समहू/ सहकारी/ 

फामयको नामः  

संस्थाको छापः  

 

सालिहरुः 

१.....................   

२..........................           
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tflnd tyf aLp k"Flh ;lxtsf] Joj;flos t/sf/L v]tL, df}/Lkfng / Rofp v]tL÷ 

अलदpTkfbg काययक्रम हो।  

 

यो काययक्रम सचंािनको िालग!* b]lv %) aif{ ;Ddsf g]kfnL gful/s हुनपुनछे .  df}/Lkfngdf Ps 

ks]6 If]qdf sDtLdf २)) df}/L uf]nf ;lxtsf] 3f/ सलहतकोæSni6/Æ / Rofpsf] xsdf 

Ps} ks]6 If]qdf sDtLdf klg !$×@@  ju{ kmL6sf ४)j6f Knfli6s 3/ lgdf{0f 

ul/Psf] If]qमा सचंािन गनय सलकनछे भन ेतरकारी खेलतको हकमा कलम्तमा ५ रोपनी िेत्रफिमा कलम्तमा १ िटा प्िालष्टक टनिे 

लनमायण गरेर सचंािन गनुयपदयछ .  

 

१०.३.२ उदे्दश्य 

o; sfo{ljlwsf 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'bfg k|bfg ug]{ .  

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

-u_ o'jfx?sf] cfo cfh{gdf 6]jf k'¥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'jf nlIft sfo{qmd tyf sfo{qmd ;~rfng मवमधः 

o'jf nlIft sfo{qmd cGtu{t b]xfo adf]lhdsf sfo{qmdx? ;~rfng ul/g] 5g\ .  

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

v= o'jf nlIft df}/Lkfng sfo{qmd  

u= o'jf nlIft Rofp pTkfbg sfo{qmd   

 

१०.३.४ o'jf nlIft 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 ufpFkflnsfsf] :yfoL afl;Gbf x'g' kg]{ afWosf/L geP klg ;DalGwt 

ufpFkflnsf If]q leq}} v]tLsf] nflu k|:tfj u/]sf] x'g'kg]{ 5 .  
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u_ Joj;flos t/sf/L v]tLsf] nflu ;DalGwt o'jfx?n] :sLdsf] s"n nfutsf] %)Ü 

ef/ Joxf]g'{ kg]{5 . pQm ef/ /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_ :sLd5gf}6 ubf{ गा.पा.कोsfof{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"gM cg'bfg 

lbO{g] 5}g .  

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

ञ) यो काययक्रम सचंािनको िालग!* b]lv %) aif{ ;Ddsf g]kfnL gful/s हुनपुनछे .  

ट)df}/Lkfngdf Ps ks]6 If]qdf sDtLdf २)) df}/L uf]nf ;lxtsf] 3f/ सलहतकोæSni6/Æ 

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

3/ lgdf{0f ul/Psf] If]qमा सचंािन गनय सलकनछे भन ेतरकारी खेलतको हकमा कलम्तमा ५ रोपनी िेत्रफिमा कलम्तमा २ िटा 

प्िालष्टक टनिे लनमायण गरेर सचंािन गनुयपदयछ । 

 

१०.३.५ o'jf nlIft Joj;flos t/sf/L pTkfbg sfo{qmd ;+of]hs / lghsf] 

bfloTj M 

o'jf nlIft Aoa;flos t/sf/L pTkfbg sfo{qmd ;~rfngfy{ sfo{qmd ;+of]hs 

(uf=kf=sfof{non] tf]s] adf]lhd x'g]) / lghsf] bfloTj b]xfo adf]lhd x'g]5 .  

 

क_ ;+of]hsn] गा.पा.df t/sf/L v]tLdf b]lvPsf] ;d:of x]/L लनयलमत 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 .  

 

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

 

o'jf nlIft Aoa;flos t/sf/L pTkfbg sfo{qmd ;~rfngfy{ sfo{qmd ;~rfng k|s[of 

b]xfo adf]lhd x'g]5 .  

s_ ;"rgf k|jfxM गा.पा.ि े o'jf nlIft Aoa;flos t/sf/L pTkfbg sfo{qmd ;~rfng 

ubf{ ckgfpg' kg]{ cfwf/x? tyf sfo{ljwL af/], गा.पा.,:yflgo kq klqsf,  s[lif ;]jf 

s]Gb|, िडा कायायिय tyf :yfgLo Pkm=Pd= dfkm{t cg';"lr ;"rgf k|jfx u/fpg' kg]{5 .  
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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 hfg nfu]sf tyf 

:yflgo a]/f]huf/ o"jfx?af6 गा.पाको sfof{no jf ;DjlGwt j8f sfof{nodf cfj]bg k]z 

ug{'kg]{5 । िडा कायायियdfk]z x'g cfPsf :sLdx? j8f sfof{non] uf=kf= df 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 .  

 तरकारी खेलतको हकमा x/]s l:sddf yf]kf l;+rfO{ ;lxtsf] @ cf]6f Knfli6s 3/ 

clgjfo{ ;dfj]z x'g'kg]{5 .  

 df}/Lkfngsf]xsdfdf}/Lkfng ul/g] :yn k|fljlws, ef}uf]lns tyf df}/L 

r/gsf] lx;fan] pko'Qm x'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_ /xL sfd 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 . pQm ef/ 

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, d'Qm sd}of 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{ 

uf=kf= 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_ तरकारी खेलत तथा च्याई खेलतको हकमा k|lt l:sd al9df ?= $),))).–;Ddर मौरी पािनको हकमा प्रलत 

लस्कम बढीमा रु. ८०,०००/- सम्मcg'bfg /sd pknJw u/fOg]5 . च्याई र मौरी पािन व्यिसायको स्कीम क्िष्टरमा 

मात्र स्िीकृत गररन ेछ । 

 

२_ :sLd :jLs[lt kZrft\ गा.पा.िpेQm 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 . गा.पा.को छनौट ;ldltaf6 sfo{qmd :jLs[t eO{ गा.पा. ;+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 . 

गा.पािेcg'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|lt l;hg % /f]kgLsf b/n]] @ l;hgdf -lxp+b] / aif]{_ t/sf/L v]tL 

ug{' kg]{5 .   

४) च्याई तथा मौरीपािन लस्कमsfo{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 .  

६)च्याईको िीई लकटको रुपमा लबतरण गदाय च्याई िीईको प्याकेट र प्िालष्टक ब्याग लनःशलु्क लबतरण गरी काययक्रम संचािन 

गररनेछ । 

 

१०.३.८ sfo{ ;DkGg k|ltj]bg M 
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o'jf s[ifsx?n] :sLd / ;Demf}tf cg';f/ sfo{qmd k"0f{?kn] ;DkGg 

eO{;s]kl5 गा.पा मा तोलकए adf]lhdsf] 9fFrfdf sfo{ ;DkGg k|ltj]bg k]z ug'{kg]{5 .  

 

 

 

 

 

१०.३.९ मवमवधः 

 

s_ cg'udg tyf d"Nofsg Joj:yf MufpFkflnsfको कृलि शाखाaf6 lgoldt cg'udg 

ul/ cg'udg tyf d"Nofs+gsf] k|ltj]bg clgjfo{ ?kdf tof/ ul/g]5 .  

 

v_ sf/jfxLsf] Joj:yf M k|: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] M o'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'jf nlIft :sLdn] ;DefJotfsf] cfwf/df ljdf u/fpg' kg]{5 .  

t/sf/L v]tL÷Rofp÷df}/Lkfng ;DalGw o'jf nlIft sfo{qmdsf] k|:tfj cfJxfgsf] 

;"rgfsf] 9fFrf 

 

 

 

;"rgf . ;"rgf .. ;"rgf .. 

 

 

o; अमचोक गाईँपालिकाsf] 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 
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cg';f/sf] cfj]bg kmf/fddf b/vf:t lbg' xf]nf . k"gZrM cfj]bg ;fy 

tkl;n cg';f/sf sfuhftx? ;+nUg /fVg ;d]t o;} ;"rgf 4f/f ;"lrt 

ul/G5 .  

 

tklzn 

 

!= upFkflnsf 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? .  

 

 

t/sf/L v]tL÷Rofp÷df}/L ;DalGw sfo{qmddf cfg'bfg ;xof]u k|fKt 

ug{sf] nflu lbO{g] cfj]bg–kq 

 

>Ldfg\ प्रमखु प्रशासकीय clws[t Ho",  

 

अमचोक गाईँकाययपालिकाको sfof{no 

बािँखा, भोजपरु। 

 

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"gZrM 

tklzn cg';f/sf sfuhftx? o;} lgj]bg ;fy ;+nUg /fv]sf] Joxf]/f 

;d]t cg'/f]w ub{5' .  
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tklzn 

!= 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 .  

lgj]bssf] gfd M  

b:tvt M  

7]ufgf M  

kmf]g g+=    

;+3÷;+:yfsf] l;kmfl/; 

 

o; ========================================= ;+3÷;+:yf÷;xsf/L sf] ldlt 

==================== sf] lg0fo{ cg';f/ lgj]bgstf{nfO{ ================================ 

sfo{sf] nflu o; ================== sf] hdfgtdf df+u u/] adf]lhdsf] ?= 

=========================== cg'bfg ;xof]u pknAw u/fO{ lbg x'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 

 

pBdL o'jf÷o'jtLsf] gfd y/ ============== 7]ufgf =============== lhNnf =============== 

ufpFkflnsf================ j8f g+= ===================j8f g+= ================= 6f]n M ==================== 

;+rfng ug{ vf]h]sf] Joj;fo =============================== ;xof]u :j?k dfu u/]sf] cg'bfg 

/sd÷nufgL M ================ cfˆgf] nuflg ======================== cfˆgf] kfl/jfl/s >d 

======================Joj;fojf6 pTkfbg x'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 

 

 

बािँखा ufpFkflnsfsf] sfof{no dfkm{t ;+rfng ul/g] rfn' cf=j= ============== 

sf] :jLs[t o"jf nlIft ============       sfo{qmd ;+rfng ug{  

बािँखा ufpFkflnsfsf] sfof{no -o; eGbf k5fl8 klxnf] kIf elgg]_ / 

ljlzi6tfsf] cfwf/df 5gf}6 ePsf o"jf s[ifs >L÷;'>L÷>LdtL =========================== 

-o; eGbf k5f8L bf]>f] kIf elgg]_ ljr tklznsf zt{gfdfsf cfwf/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}tfdf pNn]v eP eGbf cGo Joxf]/fsf] xsdf k|rlnt lgod sfg'g 

adf]lhd x'g] 5 .  

 

klxnf]kIf 

ufpFkflnsfsf] 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.       बाँ. 

;+: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 लििरण इकाइ िक्ष्य प्रगलत अइ परेका बाधा 

ऄड्चनहरु 

समाधानका िालग 

सझुािहरु 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

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:o kfng÷Rofp÷df}/L ;DalGw sfo{qmdsf] k|:tfj 

d"Nof+sg kmf/d 

 

 

 

क्र.स. 

 

द.न. 

 

अिेदक

को नाम 

 

ठेगाना 

मिुयाङ्कनको पणुायङ्क (१००_  

ईद्यमीको 

व्यिसाय प्रलतको 

नभुि/तालिम 

(३०) 

पेश गरेको 

कायययोजना 

(४०) 

ईक्त स्थानमा 

व्यिसायको 

सम्भाव्यता/ 

ईपयकु्तता 

(१५) 

िास्तलि

क िलित 

िगय(१५) 

कुि 

प्राप्ता

ङ्क 

(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. 
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११ बािी मबकास कायक्रय म 

११. १ प्रदिनय  कायक्रय म  

 

खाद्यान्न, दिहन  र  तेिहन  बािीका  िामग  नमतजा  प्रदियन काययक्रम 

 

1१.1.१ पररचय/पृष्ठभूममः  

 

कुनै नयाँ प्रलिलधको महत्ि लसर्द् गरी कृिकहरुिाइ दखेाईन नयाँ प्रलिलध र 

पुरानो प्रलिलधको तुिनात्मक पररणामको िालग यो प्रदशयन सञ्चािन गररन्छ 

।ऄनुसन्धानर्द्ारा प्रमालणत भइ लसफाररस गररएका ईक्त प्रलिलधको नलतजािाइ कृिकको 

स्थानीय/परम्परागत प्रलिलधको नलतजासँग तुिाना गरी ईक्त प्रलिलधहरु राम्रो र ईपयकु्त छ 

भनेर दांजेर देखाआने तररकािाइ नलतजा प्रदशयन भलनन्छ । यस प्रदशयनको मखु्य ईदे्दश्य ईक्त 

प्रलिलधहरु पूराना प्रलिलधहरु भन्दा राम्रा छन भनेर कृिकहरुिाइ लिश्वास लदिाइ ईक्त 

प्रलिलधहरु ऄपनाईन िगाईनु हो ।  

 

नलतजा प्रदशयनमा कृिकिे अफ्नै हातिे प्रदशयन गने र अँखािे देख्ने हुनािे यसबारे 

कृिकिाइ बढी लिश्वास हुने हुदँा कृिकहरुिे ईक्त प्रलिलधहरु सहज ै ग्रहण गनय सक्दछन् 

।नलतजा प्रदशयनमा रासायलनक मि प्रयोग गरी िा प्रयोग नगरी रोलपएको मकैको दइु 

जातका बािीहरु ईदाहरणको रुपमा तुिना गनय सलकन्छ । यस्तो प्रदशयनमा कृिकहरुिाइ 

रासायलनक मि प्रयोग नगररएको बािीभन्दा रासायलनक मि प्रयोग गररएको बािीबाट 

ईत्पादन बढी भएको भन्ने कुरा कृिकहरुिाइ तुिना गरेर देखाईन सलकन्छ । त्यस्तै गरेर 

ईन्नत जातको गहुकँो बीई र स्थानीय गहुकँो बीईबाट हनेु ईत्पादन पररणाम पलन दाँज्न 

सलकन्छ ।  

नलतजा प्रदशयन गनायिे दिैु कृिक समदुाय /  प्रसार काययकतायिे ऄन्य कृिकहरुिाइ नयाँ 

प्रलिलधबारे पूणय लिश्वासका साथ जानकारी ईपिब्ध गराईन सक्दछन् ।नलतजा प्रदशयन परूा 

गनेिाइ िामो समय िाग्ने भएता पलन सो प्रलिलधको नलतजा पुरा भआसकेपलछ 

प्रलिलधहरुिाइ कृिक समदुायमा ग्रहण गराईन ज्याद ैप्रभािकारी भएको पाआएको छ । यस 
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काययक्रमिाइ सफि बनाईन राम्ररी काययक्रम तजुयमा गनुय अिस्यक छ । खाद्यान्न बािी, 

दिहन, तेिहन तथा ऄन्य बािीहमा एकै पटक एक ऄथिा एक भन्दा बढी प्रलिलधहरुको 

तुिना गरी देखाईन पलन यो शैलिक तररका प्रयोग गररने छ ।   

 

१1.1.२ काययक्रमको उदे्दश्यः 

 प्रदलशयत प्रलिलध स्थानीय हािापानी सहुाईँदो छ भन्ने कुरा देखाईँदै नयाँ 

प्रलिलधको ईपयकु्तता लसर्द् गनुय । 

 ईक्त प्रलिलध र पुरानो स्थानीय प्रलिलधको नलतजा दाँजेर नयाँ ईन्नत प्रलिलधहरु 

कृिकहरुिाइ ग्रहण गनय अकियण गनुय । 

 ईक्त प्रलिलधको प्रभाि देखाइ कृिकहरुिाइ अकलियत गनुय । 

 कृिकहरुको िातािरणमा ईक्त प्रलिलध प्रयोग गरी ग्रहणयोग्य छ भन्ने कुराको 

लिश्वास लदिाईनु  

 

१1.1.३ काययक्रमको प्रामवमधक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययमवमधः 

 

 नलतजा प्रदशनयको िालग जग्गा छनौट गदाय सकभर सलजिैसँग लनरीिण गनय/ 

गराईन सलकने लहसािमा सडकको छेईछाईमा छलननेछ । गाइिस्तुिे नोक्सान 

पुयाईयने लकलसमको हुनु हुदँैन । 

 नलतजा प्रदशयन कुनै एक खास समस्यािाइ लिएर गदाय बढी प्रभािकारी हुन 

जान्छ । जस्तैः पंलक्तमा रोप्ने लिलध लिच छरुिा लिलध, स्थानीय जात लिच 

ईन्नत जात, लकटनाशक लििालद छने लिच नछने,हररयो मिको प्रयोग लिच 

प्रयोग नगने, रासालयनक मि प्रयोग गने लिच स्थानीय गोठे मिको मात्र प्रयोग 

गने अलद । 

 प्रदशयन सामाग्रीको साथमा प्रदयशन गनय िालगएको लकलसम, प्रदशयनमा प्रयोग हुने 

बीईको नाम, जात, बीई िगाईने समय, मिजि लदने समय, कटानी गने समय, 
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ऄनुमालनत ईत्पादन, प्रदशयनबाट अशा गररएको ईपिब्धी अलद लििरण भएको 

पचाय कृिकिाइ लदने व्यिस्था लमिाईनुपनेछ । 

 कृिकको नाम, ठेगाना, बीई िगाइएको समय, प्रयोग भएको मिखादको मात्रा 

र समय, प्रयोग गररएका प्रलिलधहरु र समय, प्रदशयन प्रलत कृिकको धारणा जस्ता 

लििरणहरु रेकडय गनुय पनेछ ।   

 सबै सामाग्री जटुाइ सकेपलछ कृिकहरुिाइ सहभागी गराइ प्रदशयन कायय गनुय 

पदयछ र सबै कुराहरुको ऄलभिेख गरेर राख्नपुनेछ । जस्तैः ििाय भएको लदन 

रोग कीरा िागेको भए सो को लििरण राख्नुपनेछ । 

 प्रदशयन प्िटमा लनम्न लििरण लसहतको िोडय राख्ने व्यिस्था हुनेछ । 

o प्रदशयनको लकलसम 

o कृिकको नाम 

o बािीको लकलसम/ जात 

o िेत्रफि 

o मिखादको मात्रा 

o अरम्भ गरेको लमलत अलद । 

 नलतजाप्रदशयन प्िटमा कृिकहरु जटुाइ समय समयमा ऄििोकन ्रममण 

गराईनुपदछय । 

 नलतजा प्रदशयन प्िटमा प्रदशयन गररएको बािीको रेकडय लिशेि गरी त्यसको 

सकारात्मक नलतजा ऄन्य कृिकहरुमा पलन लिस्तार गनुयपनेछ । 

 

१1.1.४ काययक्रमको अमथयक पि/खचय मापदण्ड/नभसयः 

 

एक रोपनी िेत्रफिमा नलतजा प्रदशयन सञ्चािन गररने छ । प्रदशयनको िालग 

अिस्यक बीई र मिखाद बािी ऄनुसार लसफाररस दर मात्र प्रयोग गनुयपनेछ भने 

प्रदशयनस्थिमा साआनबोडय राख्नुपनेछ । यस्ता सामग्रीहरुको िालग अिस्यक रकम 
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गाईँपालिकाको दररेट/बजार भाई ऄनुसार िागत ऄनमुान तयार गरी सोको अधारमा 

न्यनूतम िागत तोलक खचय गनय सलकने छ । बािी संरिण लििादीको हकमा जम्मा रु. 

५००।- प्रलत प्रदशयन नबढ्ने गरी खचय गनय सलकने छ ।   

 

११.२  उन्नत  बीउ  कीट मवतरण  कायक्रय म  

१1.२.1 पररचय/पृष्ठभूममः 

 

कुनै पलन नयाँ/ईन्नत बीईहरुको ऄनुसन्धान केन्र तथा कृिकको घरबारीमा 

जातीय परीिण गरी लसफाररस भएका नयाँ जातहरुिाइ ऄथिा भलिरयमा लसफाररस हुन 

सक्ने नयाँ ईन्नत जातहरुिाइ कृिकको िातािरणमा पुयायआ यथाशक्य चाँडो लिस्तार गनय र 

अिस्यक सधुारको िालग कृिकहरुबाट थप जानकारी र प्रलतकृया संकिन गररने 

काययक्रमिाइ ईन्नत बीई कीट लितरण भलनन्छ ।  ईन्नत बीई कीट लितरण काययक्रमको 

सम्पूणय कायायन्ियन कृिकिे अफ्नै िातािरणमा गदयछन ्।  

 

1१.२.2 काययक्रमको उदे्दश्यः 

 कुनैएकस्थानमािोकलप्रयभएकोबािीकोबीईत्यसस्थानको असपासका 

कृिकहरुिाइ जानकारी लदन सो बीई प्रसारण गनुय । 

 परीिणकेन्रमा ईपयकु्त ठहर भएका नयाँ ईन्नत जातहरु कृिकको घरबारीमा 

पुयाइ य लिस्तार गनय र सो जातबारे ऄनुसन्धानकतायिे कृिकको प्रलतकृया 

जानकारी लिन । 

 कृिकिाइ हुने सम्भाव्य नोक्सानीबाट जोगाईने र अिस्यक नोक्सानी पुयायईने 

कुराहरुिाइ सधुार गनय  । 

 कृिकहरुिाइ राम्रो जात र प्रलिलधहरु ईनीहरुिाइ नै छनौट गने ऄिसर लदन । 

 नयाँ जातबारे कृिक र प्रसार काययकतायहरुिाइ ईपयोग गनय लिश्वास बढाईने । 

 

1१.२.३ काययक्रमको अमथयक पि/खचय मापदण्ड/नभसयः 
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बािी ऄनुसार बढीमा १ रोपनी िेत्रफिमा ईन्नत बीई लकट लितरण गनय सलकने 

छ । प्यालकङ खचय िगायत सामाग्रीहरुको िालग अिस्यक रकम गाईँपालिकाको दररेट 

ऄनुसार िागत ऄनमुान तयार गरी सोको अधारमा न्यनूतम िागत तोलक खचय गनय सलकने 

छ ।   

 

११.३ गाउँपामिकास्तरीय बीउ मबजन अत्ममनभयर कायक्रय म 

 

११.३.1 पररचय/पषृ्ठभूममः  

 कृलि ईत्पादनका लिलिध अिस्यक सामाग्रीहरुमध्ये बीईको अपूलतयिाइ सरि 

र सिुभ रुपमा कृिकस्तरमा ईपिव्ध गराइ खाद्यान्न बािीको ईत्पादन र 

ईत्पादकत्ि िलृर्द् गने ऄलभप्रायिे बीई लिजन ईत्पादन काययक्रम सञ्चािन 

गररने छ । 

 गुणस्तरीय बीईको प्रयोगबाट मात्र पलन ईत्पादनमा १५-२५ प्रलतशत िलृर्द् हुने 

तथ्य सियत्र सालित भइ सकेको छ ।    

 िगभग ९५% नेपािी कृिकहरुमा परम्परागत ढंगिे खेती गररएको बािीबाट 

बीई संचय गरी धेरै िियसम्म साि िसािी प्रयोगमा ल्याईने चिन छ । यस्तो 

लकलसमको बीई ईन्नत जातको भएता पलन बीईको अनुिांलशक गुणस्तरमा ह्रास 

अइ ईत्पादनमा कमी भएको पाआन्छ । कृिकिे अफैं  संचय गरेको बीईमा 

ईमारशलक्त र भौलतक शुर्द्ता न्यनूतम स्तरमा भएको पाआन्छ । ऄतः िगभग 

९५% कृिकहरुिे प्रयोग गदै अएको बीईको गुणस्तर सधुानय सकेमा हािको 

कृलिको ईत्पादनमा कररब २०% िे िलृर्द् गनय सलकन्छ । मिू बीईबाट प्रमालणत 

बीई ईत्पादन गने र ईक्त श्रोत बीईबाट अफ्नै गाईँपालिकाका सम्पुणय िडािाइ 

पुग्ने गरर ईक्त बीई खायन बािी ईत्पादनका िालग ३/४ ििसयम्म प्रयोगमा 

ल्याईने तथा ३/४ िियपलछ पुनः नयाँ बीई प्रयोग गररनेछ । 
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११.३.2 काययक्रमको उदे्दश्यः 

 गाईँपालिकािाइ बीईमा अत्मलनभयर बनाईन कृिकहरुको सहभालगतामा 

गुणस्तरीय बीई ईत्पादन काययक्रम सञ्चािन गरी ईलचत मलू्यमा बीईको 

अपूलतय समयमा गराईने । 

 बीज िलृर्द् काययक्रममाफय त कृिक समदुायमा गुणस्तरीय बीईको महत्ि बारे 

जानकारी गराईने  

 गा.पा. स्तरीय बीई लिजन अत्मलनभयर काययक्रमबाट ईत्पालदत खाद्य बािीको 

गुणस्तरीय बीई ऄको पुस्ताको बीई ईत्पादन गनयको िालग सरुलित रुपिे संचय 

गनय कृिक समहूहरुिाइ ऄलभपे्रररत गराईने । 

 कृिक समहूहरुिाइ खाद्य बािीको लिजिलृर्द् काययक्रम संस्थागत र 

व्यािसालयक रुपमा सञ्चािन गनय प्रोत्सालहत गने । 

 गुणस्तरीय बीईको ईत्पादन, प्रशोधन, सरुरित भण्डारण एिं चक्िािन्दी/ठूिो 

िेत्रफिमा लिजिलृर्द् काययक्रम सञ्चािन गनय कृिक समहूहरुिाइ जागरुक 

बनाईने । 

 

११.३.3 काययक्रमको प्रामवमधक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययमवमधः 

 

गा.पा. स्तरमा बीज िलृर्द् काययक्रम तजुयमा गनय सियप्रथम गा.पा.को कृलि सेिा 

शाखाि ेगा.पा.को िालग अिस्यक बीईको पररमाण यलकन गनय तथ्याङ्क संकिन गनुय 

पनेछ । तथ्याङ्क संकिन गदाय, गा.पा.मा सलम्बन्धत बािीिे ढाकेको िेत्रफि, ईन्नत 

तथा स्थानीय जातको बीईि े ढाकेको िेत्रफि, प्रमालणत बीईिाइ तीन चार ििय सम्म 

खाद्यान्न ईत्पादनको िालग प्रयोग गनय सलकने तथ्य, बािीको बीई दर, ईत्पादकत्ि अलद 

पिहरुिाइ मध्यनजर रालख कुन िियमा कलत िेत्रफिमा मिू बीईबाट प्रमालणत बीई 

ईत्पादन गने हो सो को लनधो गनुय पनेछ । यसरी यलकन गररएका नयाँ पुस्ताका बीईको 

अिस्यकता र पररपूलतय गने कायय योजना गा.पा.मा छिफि गरी लनणयय गनुय पनेछ । यसै 
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बमोलजम स्पष्ट अँकडा सलहत गा.पा.मा बीज िलृर्द् काययक्रम तजुयमा एिं सञ्चािन गनुय पने 

।  

 

सम्पूणय अँकडाहरु बािी ऄनुसार लनयलमत रुपमा ऄद्यािलधक गनुय पनेछ । गा.पा. को कृलि 

सेिा शाखािे बीई लबजनको महत्ि एिं गा.पा. लभत्रका बीई ईत्पादन गनय सलकने 

िेत्रहरुबारे कृिकहरुिाइ जानकारी लदइ ईनीहरुिाइ बीई ईत्पादन काययमा िाग्न प्रोत्सालहत 

गनुय पनेछ । प्रोत्सालहत कृिकहरुसँग छिफि गरी सोही समयमा सही कृिकहरुको 

पलहचान गरी कृिक समहू गठन गने र बीई लबजन काययक्रममा संिग्न गराईन ुपनेछ । कृिक 

छनौट गदाय बीई संचय गनय सक्ने, ईत्पादन साधन प्रयोग गनय सक्ने, सहयोगी भािना भएका 

लकसान िा कृिक समहू छनौट गनुय पनेछ । यस छिफिमा प्रालिलधक ज्ञानको साथ साथै 

बीई ईत्पादक कृिकहरुिाइ ईत्पालदत बीई खाद्यान्नमा प्रयोग नगरी िेचलिखन गनुयपने, 

बेलचबखन कृिक अफैं िे िा कृिक समहूिे नै गनुय पने जानकारी लदनु पनेछ  

 

ईक्त सम्िन्धमा गाईँपालिकािे बीई ईपिब्धता बारे गा.पा. लभत्र एिं लछमेकी गा.पा.हरुमा 

प्रचार प्रसार र लनजी बीई व्यिसायी सँग समन्िय रालख लबलक्रका िालग सहयोग पुयायआ लदन 

सक्नेछ । लिलभन्न लहईँदे र ििे बािीहरुको बीज िलृर्द् काययक्रम सञ्चािन गनय िेत्रफि 

तोके पिात् अिस्यक श्रोत बीई (मिू बीई) को जात तथा पररमाण सरकारी िा ऄन्य 

लिश्वासयोग्य स्थानबाट गा.पा.ि े खररद गरर ल्याईनुपनेछ । छनौट गररएका कृिकहरुको 

खेत जग्गामा लसँचाआ सलुिधा हुनु पनेछ, बीई ईत्पादनका िालग प्रलत कृिक समहू न्यनूतम ्

पाँच रोपनीको प्िट हुन ु पनेछ । प्िट छनौट गदाय समहूको लनणययबाट एक भन्दा बढी 

कृिकहरुको प्िट िा एईटा मात्र कृिकिाइ समािेश गनय सलकनेछ । ईक्त बीई ईत्पादन, 

बीई संकिन, प्रशोधन, सरुलित संचय, र लबलक्रलितरण गने तफय  कृिक िा कृिक 

समहूिाइ प्रोत्साहन गनय गा.पा.स्तरीय बीई सेिा प्रिधयन कोि (Revolving Fund) को 

स्थापना गरी अिस्यक सेिा टेिामा सहुलियत र सलुिधाहरु प्रदान गनय सलकनेछ ।कृिक 

समहूबाट ईत्पालदत बीईको िेचलिखनको अँकडा एिं बीईको लस्थलत सम्बलन्धत कृिक 

समहूिे गाईँपालिकामा लनयलमत रुपमा बुझाईनुपनेछ ।   
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११.३.४काययक्रम सञ्चािनको िामग प्रामवमधक सेवा र टेवा (Technical 

Support) 

 

१. बीई ईत्पादन काययक्रम सञ्चािन गनय गा.पा को कृलि सेिा शाखािे बीई ईत्पादक 

कृिक समहूको सहभालगतामा काययतालिका (Calender of Operation) तयार गरेर 

गाईँपालिका कायायियमा पेश गनेछ । कृलि सेिा शाखािे समय-समयमा बीई ईत्पादन 

काययक्रमको लनरीिण, प्रालिलधक सहयोग, बीई ईत्पादन समहू बीच समन्िय, ईत्पादक 

कृिक समहूमा जागरुकता िढाईने कायय गने छ । कायय तालिकामा कमसेकम ति लदआएका 

बुँदाहरु समािेश भएको हुनु पनेछ ।   

क)  कृिकको नाम, थर, ठेगाना  

ख)  बीई ईत्पादन गने थिोको ठेगाना  

ग)  माटोको नमनुा लिने लमलत  

घ)  जग्गा तयारीका लदनहरु  

ङ)  बीई रोपाइ, छने लमलत  

च)  लसँचाआ गने लमलतहरु (Tentative) 

छ)  गोडमेि गने लमलतहरु  

ज)  Rouging गने लमलतहरु  

 

 

२. गा.पा.िे बीई लबजन प्रयोगशािा, बािी संरिण प्रयोगशािा, माटो परीिण 

प्रयोगशािा र लसँचाआ कायायियहरुको समन्ियमा बीई ईत्पादन गने कृिक समहूको िालग 

बीई ईत्पादन प्रलिलध, भण्डारण, गुणस्तर लनयन्त्रण, प्यालकङ र बजार व्यिस्था सम्बन्धी 

तालिममा सहभागी गराईन सक्ने छ ।   

 

३. बीई बािीको गुणस्तर लनयन्त्रण गनय गा.पािे कमसेकम दइु पटक बीई बािी लनरीिण 

गने र बीई लबजन सेिा तथा गुण लनयन्त्रण सेिा शाखाबाट ईपिब्ध गराआने प्रथम तथा 

ऄलन्तम लनरीिण फामयहरु भरी बीई लबजन प्रयोगशािामा पठाईनेछ। बीई लबजन 
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प्रयोगशािािे सम्पूणय बीई ईत्पादन िेत्र मध्ये कलम्तमा ५-१०% िेत्रमा बीई बािी 

लनरीिण गनेछ । बीईको गुणस्तर जोगाईनका िालग लिशेि गरी बािी कटानी, चटुानी, 

सकुाईने र भण्डारण ऄिस्थामा प्रालिलधकहरुिे लनरन्तर लनरीिण गरी कृिकहरुिाइ सझुाि 

लदनुको साथै बीईको लनगरानी राख्नन ुपनेछ ।   

 

४. बीई तयार भए पलछ भण्डारण गनुय भन्दा ऄगालड बीईको नमनुा संकिन गरी बीई 

परीिणको िालग बीई लबजन प्रयोगशािामा पठाईनपुनेछ । सो िाहके भण्डारण 

ऄिस्थामा र बीई लबक्री गने समयमा पुनः बीई परीिणको िालग नमनुा संकिन गरी 

प्रयोगशािामा पठाईन ुपनेछ र प्रमालणत बीईको िालग लनधायररत गररएको स्तर मेि खाने 

ईपयकु्त बीईिाइ मात्र प्रमालणत बीईको रुपमा लबक्री लितरण गनय कृिकहरुिाइ स्िीकृती 

लदआनेछ । कृिक/ कृिक समहूको बीई प्रमालणकरणको िालग अिस्यक सम्पूणय प्रकृयाहरु 

पूरा गने काययमा गा.पा.को कृलि सेिा शाखािे सहयोग पुयायईने छ ।   

 

५. बीई ईत्पादक कृिकहरुिाइ गुणस्तरयकु्त बीई ईत्पादनमा सहयोग पुयायईन गा.पा.मा 

अिस्यकता ऄनुसार लनम्न ईपकरणहरु र सामाग्रीहरुको व्यिस्था लमिाईनु पनेछ ।   

(क) लचस्यान जाँच गने ईपकरण (Moisture Meter) 

(ख) बीई छने समयमा बीई परीिण गनय Petry Dish तथा Plastic Tray, जसमा माटो 

िाििुा रालख बीई  परीिण गनय सलकन्छ ।   

(ग) बीईको नमनुा लिने (Seed Sampler)   

(घ) बीई ईपचार गने ड्रम (Seed Treatment Drum)  

(ङ) लिलभन्न बािीको बीईको नमनुाहरु राख्ने (Plastic Container) 

 (च) Measuring Tape  

(छ) तराज ु(Pan type)  

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

नमनुा लििरण फाराम अलद  

 

 



खण्ड ४  संख्या २, मममत १० ऄषाढ २०७७ 

 

51 अमचोक गाईँपालिका 

 

 

११.३.५ काययक्रम सञ्चािनका िामग अवस्यक श्रोत, साधनहरको व्यवस्थाः 

 

१.  गा.पा.को बीज िलृर्द् काययक्रम सञ्चािनको िालग मिू बीईको श्रोत नेपाि कृलि 

ऄनुसन्धान पररिद ् ऄन्तगयत तोलकएका फामय/ केन्रहरु हुनेछन ् । मिू बीई फामय िा 

केन्रहरुबाट गा.पा.िे समयम ैईत्पादन स्थिसम्म ढुबानी गनुय पनेछ । कथम्कदालचत दैिी 

प्रकोप ऄथिा ऄन्य कारणबाट मिू बीई लिग्रन गइ पयायप्त मात्रामा ईपिब्ध हुन नसकेको 

खण्डमा प्रमालणत लबई बाट पलन काययक्रम सञ्चािन गनय सलकनेछ ।   

२.  बीई ईत्पादक कृिकहरुिाइ प्राथलमकता लदइ कृलि सामाग्री कम्पनी िा प्राआभेटबाट 

रासालयनक मि ईपिब्ध गराईने र अिस्यकता ऄनुसार कृिकहरुिाइ बीई ईत्पादन र 

व्यिसायको िालग कृलि सेिा बैंक माफय त ऋण ईपिब्ध गराईन सहयोग गनय सलकनेछ ।   

३.  बीई ईत्पादनको िालग प्रयोग गररने मिू बीईको मलू्यमा २५% ऄनदुान सहुलियत 

प्रदान गनय लसकनेछ।   

४.  श्रोत बीईको ढुबानी गनय (श्रोत बीई ईपिब्ध हुने स्थान देलख गा.पा., सलम्बन्धत कृिक 

िा कृिक समहू सम्म) अिस्यक ढुबानी रकम गा.पा.को िालियक बजेटमा व्यिस्था गनेछ।   

५.  बीई बािी संरिणको प्रलत हके्टर रु. ५००।- को दरिे गा.पा.ि े बजेटको व्यिस्था 

गनेछ । साथै समहूमा स्पे्रयर खरीदको िालग प्रलत ९ (नौ) लिटरको स्प्रेयरमा ५०% ऄनुदान 

ईपिब्ध गराईन सलकनेछ ।  

६.  बीई सरुलित भण्डारणको िालग मेटि िीनको मलू्यमा ५०% सम्म ऄनुदान ईपिब्ध 

गराईन सलकनेछ ।  

७. बीज िलृर्द् काययक्रम सञ्चािनका िालग गा.पा. लभत्र बढीमा पाँच िटा समहू गठन गनय 

सलकनेछ ।   

 

 

१२. बागवानी सेवा  काययक्रम 

फिफूि  बािी सेवा काययक्रम 
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१२.१ फिफूि  नया ँ नसयरी  स्थापना  काययक्रम  

 

1२.1.१ पररचय/पृष्ठभूममः 

फिफूि खेतीिाइ टेिा पुयायईन फिफूिका लबरुिाहरु स्थानीय कृिकर्द्ारा ईत्पादन गराइ 

सहज रुपमा लबरुिा ईपिब्ध गराईन सञ्चािन गररने यो काययक्रम फिफूि खेतीको 

िाहुल्य रहकेा गाईँपालिका लभत्रका िेत्रहरुमा केलन्रत गररनेछ ।  

 

1२.1.२ काययक्रमको उदे्दश्यः 

 फिफूिखेतीगनय आच्छुक कृिकिाइ स्थानीय स्तरमा ईत्पादन गररएका लबरुिा 

ईपिब्ध गराआनेछ । 

 नसयरी स्थापना गरी बोट लबरुिा अपूलतय गनय व्यिसायीहरुिाइ सिम तुल्याआनेछ 

। 

 

1२.1.३ काययक्रमको प्रामवमधक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययमवमधः 

फिफूिनसयरीखेतीगनयआच्छुक कृिकहरुिाइ नसयरी स्थापना गनुयभन्दा ऄगालड लनम्न 

ऄनुसारको शतयहरु गराईन ुपनेछ । 

नसयरीस्थापनागरेको२िियदेलखिालियकलबरुिाईत्पादनिमता५०००भन्दाबढी हुनपुने। 

 नसयरी स्थापना गरेपलछ कलम्तमा पलन ५ िियसम्म सञ्चािन गनुयपने । 

 फिफूि लबरुिा ईत्पादन गदाय तोलकए बमोलजमको फिफूि जात, रसायन, 

रुटस्टक र साआन मात्र प्रयोग गनुयपने । 

 ईक्त शतय सलहत सम्झौता पिात् मात्र आच्छुक कृिकहरुिाइ नम्सयमा ईल्िेलखत 

सलुिधाहरु ईपिब्ध गराईन सलकनेछ । 

 

1२.1.४ काययक्रमको अमथयक पि/खचय मापदण्ड/नभसय : 

 ९ लिटर स्प्रेयर १ थानको मलू्यमा ५० प्रलतशत ऄनदुानमा लदने । 

 ३थानलसकेचरको मलू्यमा ५० प्रलतशत ऄनुदानमा लदने । 
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 ५ थान किमी चक्कूको मलू्यमा ५० प्रलतशत ऄनुदानमा लदने । 

 लकटनाशक लििादी ५०० एम.एि. सम्म पुणय ऄनदुानमा लदने । 

 प्िालष्टक लसट १० के.जी.को मलू्यमा ५० प्रलतशत ऄनुदानमा लदने । 

 रोगनाशक लििादी १ के.जी. सम्म पुणय ऄनुदानमा लदने । 

 २ िटा हजारीको मलू्यमा ५० प्रलतशत ऄनदुानमा लदने । 

 ०.५ आन्चको पोलिलथन पाइप १०० लमटरसम्ममा ५० प्रलतशत ऄनुदानमा लदने 

। 

 सामाग्रीकोिागतऄनुमानस्िीकृतगाईँपालिकाको दर रेट ऄनुसार गनुयपनेछ । 

 

ईक्त सामाग्रीहरुको मलू्य लहसाब गरी बजेट काययक्रम तजुयमा गदाय रकम प्रस्तालित गनुय पनेछ 

। 

  

१२.२ फिफूि नसयरी सुदृमढकरण काययक्रम 

 

1२.2.१ पररचय/पृष्ठभूममः 

गा.पा. लभत्र भइ रहकेा फिफूि नसयरीहिाइ सदुृलढकरण गराईन अिस्यक देलखएको 

ऄिस्थामा यो काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 

1२.2.२ काययक्रमको उदे्दश्यः 

गा.पा. लभत्र भआरहकेा नसयरीहरुिाइ सदुृढ गराईँदै िैजान ु। 

 

1२.2.३ काययक्रमको प्रामवमधक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययमवमधः 

गा.पा. लभत्रका नसयरीहरु के-कस्ता ऄिस्थामा छन् ऄनगुमन गरी प्रालिलधक टेिा पुयायईँदा 

प्रभािकारी हुने देलखएमा यस्ता नसयरीहरुिाइ नम्सयमा तोलकएको सलुिधा तथा सेिा 

ईपिब्ध गराइ सदुृलढकरण गनुयपनेछ । 

 



खण्ड ४  संख्या २, मममत १० ऄषाढ २०७७ 

 

54 अमचोक गाईँपालिका 

 

1२.2.४ काययक्रमको अमथयक पि/खचय मापदण्ड/नभसय : 

 प्िालष्टक लसट व्याग १० के.जी प्रलत नसयरी मलू्यमा ५० प्रलतशत ऄनुदान लदआनेछ 

। 

 रोगनाशक लििादी १ के.जी. प्रलत नसयरी मलू्यमा पुणय ऄनदुान लदआनेछ । 

 कीटनाशक लििादी ५०० एम.एि. प्रलत नसयरी मलू्यमा पुणय ऄनुदान लदआने छ। 

 काययक्रम स्िीकृत सरकारी/लजल्िा/स्थानीय दर रेट ऄनुसार संचािन गररनेछ । 

१२.३ नमुना फिफूि बगैंचा स्थापना काययक्रम 

1२.3.१ पररचय/पृष्ठभूममः 

 

फिफूि खेती कृिकको ऄथोपाजयनका िालग एक अकियण व्यिसाय भएको र 

यसको िालग प्रालिलधक ज्ञान सीप बढी अिस्यकता पने भएकोिे प्राथलमकता रुपमा 

फिफूि िेत्रमा नमनुाको रुपमा बगैचँा स्थापना गनय यो काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 

 

1२.3.२ काययक्रमको उदे्दश्यः 

 

प्रदशयनको रुपमा नमनुा बगैंचाहरु स्थापना गरी कृिकिाइ पाखो जग्गाहरुमा 

फिफूि खेती गनय प्रोत्सालहत गराईने ।   

 

1२.3.३ काययक्रमको प्रामवमधक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययमवमधः 

 एईटा फिफूि ईत्पादन पकेट िेत्रमा एईटा मात्र नमनुा बगैंचा स्थापना गनुयपनेछ 

। 

 गा.पा. लभत्रमा बढीमा ४ िटासम्म यस्ता फिफूि बगैंचाहरु सञ्चािन गनय 

सलकनेछ । 



खण्ड ४  संख्या २, मममत १० ऄषाढ २०७७ 

 

55 अमचोक गाईँपालिका 

 

 िहुसंख्यककृिकहरुिेहनेय र लसक्न सक्ने गरी प्रदशयन स्थि एिं कृिक छनौट 

गनुयपनेछ। 

 कृिकहको सहभालगतामा नम्सयमा ईल्िेख भए ऄनुसारका सलुिधाहरु ईपिब्ध 

गराईनु पनेछ । 

 कररब २ रोपनी िेत्रफिमा यो काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 

1२.3.४ काययक्रमको अमथयक पि/खचय मापदण्ड/नभसय : 

 अिस्यक बोट लबरुिाको मलू्यमा ५० प्रलतशत ऄनुदान लदने । 

 ९ लिटर स्प्रेयर १ थानको मलू्यमा ५० प्रलतशत ऄनदुान लदने। 

 २ िटा लसकेचरको मलू्यमा ५० प्रलतशत ऄनुदान लदने । 

 २ िटा प्रलुनङसको मलू्यमा ५० प्रतशत ऄनुदान लदने । 

 ०.५ आन्चको पोलिलथन पाइप १०० लमटरसम्ममा ५० प्रलतशत ऄनदुान लदने । 

 काययक्रम स्िीकृत दर रेट ऄनुसार  सञ्चािन गररनेछ । 

 

१२.४ नमुना फिफूि बगैंचा व्यवस्थापन ऄनुसरण काययक्रम 

 

1२.4.१ पररचय/पृष्ठभूममः 

 

स्थापना गररएका नमनुा फिफूि बगैंचाहरुिे ईत्पादन नलदएसम्म ऄथायत फिफूिहको 

लकलसम हरेी २-६ ििसयम्म ऄनुसरण गररनेछ । 

 

1२.4.२ काययक्रमको उदे्दश्यः 

नमनुा फिफूि बगैंचाहरुको रेखदेख तथा ऄनुसरण गनुय/गराईनु । 

 

1२.4.३ काययक्रमको प्रामवमधक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययमवमधः 
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ऄनुसरणको रुपमा नमनुा बगैंचामा देखा परेका समस्याहरुको लनराकरण गनय 

अिस्यक पने रासालयनक मि, रोग/कीरानाशक लििादी, लनिोतुथो,  चनु, अलदको िालग 

नम्सयमा ईल्िेख भए ऄनुसारको सहयोग ईपिब्ध गराआनेछ ।   

 

1२.4.४ काययक्रमको अमथयक पि/खचय मापदण्ड/नभसय :  

 

नमनुा बगैंचाहरुमा ईत्पादन नलदएसम्म (२-६ ििय) ऄनुदानमा रासालयनक मि, 

रोग, कीटनाशक लििादी, लनिोतुथो, कृलि चनु अलद समेतमा बढीमा प्रथम ििय िालियक रु. 

२०००।- सम्म खचय गनय सलकनेछ । दोस्रो ििय रु. २०००।- को ७५ प्रलतशत, तेस्रो िियमा 

५० प्रलतशत, चौथो िियमा २५ प्रलतशत र पांचौ िियमा कृिक स्ियम्िे नै व्यहोनुय पनेछ । 

काययक्रम स्िीकृत दर रेट ऄनुसार सञ्चािन हुनेछ । 

 

 

१२.५ बगैंचा  समस्या  मनदान  प्रदियन/ऄमभयान  काययक्रम 

1२.५.१ पररचय/पषृ्ठभूममः 

 

महामारीको रुपमा फैलिन िागेको रोग कीरा सम्बन्धी समस्या लनदान गनय 

फिफूि ईत्पादन पकेट िेत्रहरुमा यो ऄलभयान सञ्चािन हनेछ ।   

 

1२.५.२ काययक्रमको उदे्दश्यः 

फिफूिको बोट लबरुिामा रोग कीरा तथा ऄन्य समस्या लनदान गनय प्रलिलध प्रदशयन गनुय 

तथा समस्या लनदान प्रदशयन ऄलभयानको रुपमा सञ्चािन गरी प्रभाि देखाईनु ।   

 

1२.५.३ काययक्रमको प्रामवमधक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययमवमधः  
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रोग कीरा लनयन्त्रण गनय अिस्यक सामाग्री/ईपकरण अलद नम्सयमा ईल्िेख 

गररए ऄनुसार ईपिब्ध गराईने व्यिस्था लमिाइ अिस्यक देलखएमा समस्या लनदान 

प्रदशयन ऄलभयानको रुपमा काययक्रम सञ्चािन हनेुछ ।   

1२.५.४ काययक्रमको अमथयक पि/खचय मापदण्ड/नभसय :   

 

महामारीको रुपमा फैलिन िागेका रोग, कीरा अलद लनयन्त्रण काययको िालग लििादी 

प्रयोगमा रु. २०००।- सम्म खचय गनय सलकनेछ । 

१२.६. महउदे तथा बषन फिफूिको मबरवा मबतरण काययक्रम 

१२.६.१ पररचय /पृष्ठभूमम 

यस गा.पा. लभत्र रहकेा सानो स्तर भएका कृिकहरुको बाझँो तथा बािी न िागने जग्गामा 

फिफूि खेतीिाइ टेिा पुयायईने गरर थोरै थोरै जग्गामा थोरै संख्यामा लबलभन्न जातका 

फिफूिको लबरुिाहरु कृिकहरुको माँग बमोलजम लबतरण  गने काययक्रम  हुनेछ ।      

१२.६.२ काययक्रमको उदे्दश्यः 

       फिफूि खेती गने कृिकहरुिाइ ईन्नत प्रलिलधबाट ईत्पादन गरेको स्िस्थ्यकर 

किलम तथा लबज ू लबरुिाहरु सम्बलन्धत फिफूि नसयरीहरुबाट ढुिानी गराइ ईपिब्ध 

गराआनेछ । 

१२.६.३ काययक्रमको प्रामबमधक पि / संचािन प्रकृया /काययमबमधः 

फिफूि खेती गने आच्छुक कृिकहरुको िेत्रमा स्थिगत ्रममण गरर कुन कुन जातको 

फिफूि माँग भएको हो सो फिफूि ईक्त िेत्रमा हुन्छ लक हुदैन सो को यलकन गरर मात्र 

लसफाररस गररनेछ। 

१२.६.४ काययक्रमको अमथयक पि/खचय मापदण्ड/नभसय 

     लहईदे फिफूि ऄन्तरगत पने लबरुिाहरुमा स्याई,नासपालत, अरु ,अरुबखडा , 

स्याईपलत , लकबी फि, ओखर, दाते ओखर, लपकानट र हििुाबेद तथा बिे फिफूि 

ऄन्तरगत पने लबरुिाहरु सनू्तिा, कागती , लनबुिा ,एभोकाडो ,अँप, लिची, केरा , जनूार, 

ड्रागन फू्रट, भइूकटहर, रुख कटहर, ऄनार, ऄंगुर ,जैतनु, सपूाडी नररिि र ऄमिा अदी 

जातका बोटलबरुिाहरु कृिकहरुिे माँग गरे िमोलजम ऄनदुानमा ईपिब्ध गराईनेछ । 
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१३ तरकारी  बािी सेवा काययक्रम 

१३.१ तरकारी  प्याकेज  प्रदियन  काययक्रम 

१३.१.1 पररचय/पषृ्ठभूममः 

 

तरकारी बािीका लिलिध प्रलिलधहरुिाइ समेटेर तरकारी खेतीमा संिग्न 

कृिकहरुिाइ त्यस्ता प्रलिलधहरु लसकाइ अत्मलिश्वास लदिाईन तरकारी प्याकेज प्रदशयन 

काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।   

१३.१.२ काययक्रमको उदे्दश्यः 

तरकारी ईत्पादक कृिकहरुिाइ तरकारी बािी सम्बन्धी नयाँ प्रलिलध तफय  ईन्मखु गराईन ु।  

 

१३.१.३ काययक्रमको प्रामवमधक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययमवमधः  

 

तरकारी खेतीमा संिग्न कृिकहरुिाइ तरकारी बािीका लिलिध प्रलिलधहरु १ 

रोपनी िेत्रफिमा समलष्टगत रुपमा प्रदशयन गनुयपनेछ । कृिकहरुिाइ बीई, िेनाय, रासालयनक 

मि, लििादी, साआनिोडय अलद नम्सय ऄनुसार ईपिब्ध गराइ काययक्रम सञ्चािन गनुयपनेछ 

।   

१३.१.४ काययक्रमको अमथयक पि/खचय मापदण्ड/नभसय : 

िेनाय, बीई, रासालयनक मि, लििादी, सकु्ष्मतत्ि, साआनिोडय अलदमा प्रलत प्रदशयन बढीमा 

रु. १०००।- सम्म खचय गनय सलकनेछ । 

१३.२ तरकारीको कभपोमजट सेट मवतरण काययक्रम 

१३.२.१ पररचय / पषृ्टभूम 

 तरकारी खेतीमा संिग्न रहकेा कृिकहरुिाइ कृलि ऄनुसन्धानबाट प्रमालणत भइ लसफाररश 

भएको लबलभन्न जातका ईन्नत तरकारीको िीई िीजन सबै खािे कृिकहरुसम्म पुग्ने गरर 

काययक्रम सञ्चािन हुनेछ। 

१३.२.२ काययक्रमको ईदशे्यः 
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         कृलि ऄनुसन्धानबाट लसफाररस भएका ईन्नत जातका तरकारीका िीईिीजनहरु 

तरकारी खेतीमा संिग्न रहकेा सबै खािे कृिक सम्म पुररयाईने रहकेो छ 

१३.२.३ काययक्रामको प्रलबलधक पि/ सञ्चािन प्रलक्रया /काययलबधी 

         यस गा.पा. ऄन्तरगत संभालबत तरकारी खेती हुने िेत्रका स्धिगत लनरीिण गरर 

समय तथा भगौलिक ऄिस्था ऄध्यन गरर माटो ऄनुसारको सहुाईदो तरकारीको लबलभन्न 

जातको सानो सानो प्याकेट बनाइ प्रत्येक कृिक  कृलि समहूिाइ लबतरण गरर काययक्रम 

सञ्चािन हुनेछ । 

१३.२.४ कययक्रमको अलथयक पि /खचय मापदण्ड/काययलिलधः 

लबतरण गनय ल्याआएको तरकारीको ठूिो ठूिो प्याकेटबाटसानो दाना 

भएको(काईिी,बन्दा,टमाटर,रायो,ब्रोकाईिी र गाजर अदी) िीईको कलम्तमा १-२ग्राम र 

ठूिो दाना भएको(मिुा,धलनयाँ,प्याज बोडी अदी) िीईको ५ ग्राम जलतको सानो सानो 

प्याकेट बनाइ कलम्तमा १०-१५ जातको तरकारी िीईको कम्पोलजट सेट बनाइ माँग 

गरेकोकृिकहरुिाइ लनःशुल्क लबतरण गरर काययक्रम सञ्चािन गररनेछ। 

१३.३ अिकुो लबलभन्न जातको िीई लबतरण काययक्रम 

१३.३.१ पररचय /पषृ्टभलूम 

तरकारी िािीमा प्रमखू बािीको रुपमा रहकेो यो िािी िगभग सिै कृिकको 

करेसािाररमा िगाइ ईत्पादनगने तरकारी िािी हो ।यसको खेती सबै खािे हािापालनमा र 

सहूाईदो माटोमा हुने भएकोिेसबै स्तरकाकृिक हरुिे मन पराईने िािी हो ।यसको खेती 

व्यबसालयक तथा पररबाररक खायनको रुपमा गनय सलकन्छ।यो काययक्रम पक ट ,तोलकएको 

कृिक िा कृलि समहूिाइ ईपिब्ध गराइ संचािन हुनेछ । 

१३.३.२ काययक्रमको ईदशे्यः 
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           अि ुिािीमा िागने रोग लकरा लनयन्त्रण गदै  ईत्पादनमा बलृि गराईनुको साथै 

कृिकहरुको अय श्रोतमा समते बलृि हुने र ईन्नत जातको प्रचार हुने गरर काययक्रम 

सञ्चािन हुनेछ ।  

१३.३.३ काययक्रमको प्रालबलधक पि/सञ्चािन प्रकृया/ काययलबलधः 

        अि ु बािीमा िागने रोग लकरा लनयन्त्रण गनय र बलढ ईत्पादन गनयको िालग नयाँ 

जात (१ िािी लिइ सकेको)  लप.लब.यस.鱨(मिू िीई)दाना ,लट.लप.यस. (लसड िीई) 

अदीको अि ुिीई कृिकहरुिाइ माँग गरे िमोलजम ईपिब्ध गराइ काययक्रम सञ्चािन 

हुनेछ । 

१३.३.४ काययक्रमको अलथयक पि /खचय मापदणड 

         ईपरोक्त ऄनुसारको अिकुो जातहरु ऄनुसन्धान केन्र ,ल्याब तथा लिजिलृि 

भएको स्थििाट ढुिालन गरर ल्याइ कृलि सलमलतिे छनौट गरेकको कृिकहरु ,कृलि फमय, 

िा कृलि समहूिाइ िीई ईत्पादन गनयको िालग अलशंक ऄनु दानमा ईपिब्ध गराइ 

काययक्रम सञ्चािन  हनेुछ । 
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१४. बािी  संरिण  काययक्रम 

अइ.लप.एम. काययक्रम 

 

१४.१  कृिक  पाठशािा  काययक्रम  

1४.1.१.पररचय/पषृ्ठभलूमः 

 

एकीकृत शत्रजुीि व्यिस्थापनको चार लसर्द्ान्त ऄनरुुप िातािरणीय सन्तुिन कायम राखी 

रोग, कीरा तथा झारपात जस्ता बािी शत्रहुरुको व्यिस्थापन प्रलिलधबारे लनणयय लिन सक्ने 

िमता कृिकहरुमा सेिा गने ईद्देश्यिे Seasonal ििय भरी नै िा कुनै एक बािीमा बािी 

ऄिलधभरको अइ.लप.एम. कृिक पाठशािा काययक्रम सञ्चािन हनेुछ । ईक्त काययक्रम 

स्थिगत कृिक ऄन्तरकृया गोष्ठी, स्थिगत तालिम सञ्चािन, अइ.लप.एम. कृिक 

पाठशािा लदिस जस्ता काययक्रमहरु समािेश गरी सम्पन्न हुनेछ । अधलुनक कृलि प्रलिलध 

प्रसार गनय सशक्त माध्यम तथा स्थिको रुपमा ईलभएको कृिक समहूिाइ नै अधार बनाइ 

बािी ऄिलधभर कृिक पाठशािाको रुप लदइ लयनीहरुकै माध्यमबाट अआ.लप.एम. 

प्रलिलधिाइ व्यािहाररक, प्रयोगात्मक तथा खोजपूणय लसकाइको सेिा गद ैस्थिगत रुपमा 

काययक्रम सञ्चािन हुनेछ।  

 

1४.1.२ काययक्रमको ईद्देश्यः 

 

कृलिमा प्रमालणत भएका ईन्नत प्रलिलधहरु स्थिगत रुपमा सहभालगतात्मक कृलि प्रसारको 

माध्यमबाट कृलि प्रालिलधकहरुिे कृिकहरुमा र ऄन्ततोगत्िा कृिकबाट कृिकहरुमा नै 
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जानकारी तथा चेतना जगाइ प्रलिलध हस्तान्तरणमा कृिक स्ियंिाइ अ–अफ्नो 

खेतबारीमा कृलि पयायिरण लिशे्लिण (AgroEcosystem Analysis) गराइ बािी 

संरिण गदाय लदगो रुपमा पयायिरणिाइ जोगाइ कृलि ईत्पादनमा िलृर्द् ल्याइ खाद्य सरुिामा 

सहयोग गरी कृिक स्ियंिाइ दि बनाईन ुयस काययक्रमको मिू ईदे्दश्य रहकेो छ ।   

 

1४.1.३ काययक्रमको प्रालिलधक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययलिलधः 

 

कृिक पाठशािा सञ्चािन गनुय ऄगालड अइ.लप.एम.् सहजकताय (IPM Facilitator) / 

अइ.लप.एम. कृिक सहजकताय (IPM Farmer Facilitator), जनप्रलतलनलध, सेिा केन्र 

प्रमखु, शाखा प्रमखु समेत स्थिमा गइ गा.पा. लभत्रका समहू, ऄगुिा कृिक, सकृय 

कृिकहरुको समेत सहभालगता हुने गरी २५ जनाको कृिक समहू छनोट गनय २ पटक 

ऄन्तकृय या गोष्ठी गनुय पनेछ । 

 

तुिनात्मक ऄध्ययन तथा पररिणहरु सञ्चािन गनय कररब ५०० िगय लमटर 

जग्गा/खेतबारीको छनोट गनय कृिकहरु जम्मा भइ छिफि गरी स्थानको लनधायरण हुनेछ 

। १ ििभयरी बलढमा ३ बािीमा िा कुनै एक बािीमा  बािी ऄलिधभर कृिक समहूिे 

लनधायरण गरेको हप्ताको एक लदन लिहान ७ िज ेदेलख १२ बज ेसम्म ऄध्ययन र तालिम 

सञ्चािन हुनेछ ।हरेक बािीमा, बािी लनभत्र्याईँदै ऄन्य कृिकहमा यस प्रलिलधको 

लिस्तार गने ईदे्दश्य रालख अमलन्त्रत पाहुना र ऄन्य कृिकहरुिाइ ऄध्ययन स्थिमा ्रममण, 

स्थि लनरीिण, सांस्कृलतक काययक्रम नजर गराइ कृिक लदिस मनाईँदा तथा ऄलन्तम बािी 

पलछको कृिक लदिसमा सहभागी कृिकहरुिाइ प्रमाणपत्र लितरण सलहतको एक समापन 

समारोह सञ्चािन हनेुछ । 
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अइ.लप.एम. काययक्रमिाइ कृिक स्तरमा पुयायइ लनरन्तरता र लदगोपन लदन ऄको ििय देलख 

ऄनुसरण (Followup) काययक्रम सञ्चािन गनय र यसको िालग कृिक र लिज्ञान 

(Farmer & Science) काययक्रम, पोष्ट हाभेष्ट प्रलिलध सम्बन्धी लिलिध काययक्रमहरु 

सञ्चािन गनय सलकनेछ । 

 

१४.१.४ काययक्रमको अलथयक पि/नमयसः 

 

कृिकपाठशािा सञ्चािन िागत ऄनुमान तेररज 

क्र.स. कृयाकिापहरु 

सहभा

गी 

संख्या  दर रू. जम्मा रकम 

१ 

स्थिगत कृिकऄन्तकृय या गोष्ठी (२ पटक) - अइ.लप.एम को महत्ि, बािी 

पात्रो र अधारभतु तथ्याङ्कसंकिन, समहुको महत्ि, िैङ्लगक लिशे्लिण, 

समस्या पलहचान, काययक्रम कायययोजनाकोतयारी 

क 

पलहिो पटक ऄन्तकृय यागोष्ठी गनय- 

लचयापान खचय ३०  १०० ३००० 

ख 

दोस्रो पटक ऄन्तकृय यागोष्ठी गनय- 

लचयापान खचय ३०  १०० ३००० 

ग 

२ पटकको गोष्ठीकाययकमयको िालग 

चालहने रलजष्टर, कपी,स्केि, 

डटपेन, लससाकिम, माकय र, 
३०  

एकमु

ष्ठ २१०० 
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चाटयपेपर, मालस्कङ टेप अलद 

घ 

ऄन्तकृय या गोष्ठी गनय प्रलशिक 

भत्ता- २पटक ४  ८०० ३२०० 

 

पलहिो बािीकोिालग    IPM FFS     सञ्चािन गनय 

पलहिो बािीकोिालग IPM FFS    सञ्चािन गनय १ लदने  PLANNING 

गोष्ठीगनय २ 

क 

खाजा खचय (२५ जनाकृिक र २ 

जना प्रलशिक) २७  १०० २७०० 

ख 

ऄन्तकृय या गोष्ठी गनय प्रलशिक 

भत्ता- १पटक २  ८०० १६०० 

३ पलहिो बािीको िालगस्थिगत कृिक पाठशािा सञ्चािन गनय 

क 

खाजा खचय (२५ जनाकृिक र २ 

जना प्रलशिक) - १६ पटक ४३२  १०० ४३२०० 

ख 

पाठशािा सञ्चािनकोिालग 

लिईलिजन, बेनाय, कम्पोष्ट मि, 

मिखाद, लसँचाइ, बोडय तथा ऄन्य 

सामाग्रीहरु, प्िालष्टक ड्रम, साइन 

बोडयहरु, लििादी, जैलिक लििादी, 

सकु्ष्म खाद्यतत्िहरु, हमोनहरु, पेग, 

स्केि ठुिो, रंलगन किम, ब्राईन 

पेपर, गमिा, पोलिलथन ब्याग, 

जािीकपडा, माकय र, फोटोकपी 

 

 

एकमु

ष्ठ ७००० 
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पेपर, मालस्कङ टेप, गम, भाआि, 

पेग अलद । 

ग प्रलशिक भत्ता- १६ पटक ३२  ८०० २५६०० 

४ पलहिो बािीकोिालगकृिक लदिस सञ्चािन गनय 

क 

अमलन्त्रतजनप्रलतलनलध, 

लजल्िास्तररय कायायिय प्रमखु, 

सहभागी तथा ऄन्य कृिकहरु 

लचयापानखचय ५०  १०० ५००० 

ख काययक्रम व्यिस्थापनखचय 

 

 

एकमु

ष्ठ १००० 

ग प्रलशिक भत्ता- १ पटक २  ८०० १६०० 

५ 

पलहिो बािीकोिालगप्रालिलधक 

प्रलतिेदन तयार गनय 

 

 

 

१००० 

 

जम्मा 

 

 

 

१००००० 
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१४.२ गोठे मिमतू्र  तयार  गने  प्रलिलध (भकारो  सधुार  प्रदशनय)  कायक्रय म:   

१४.२.१ पररचय/पषृ्ठभलूमः 

यस काययक्रममा गहुतँ संकिन टयाङ्की लनमायण गरी यसको संकिन तथा संरिण गररन्छ । 

गहुतँिाइ बािीमा सोझै प्रयोग गनय तथा भकारोमा लमसाइ गोठेमिको गुणस्तर बढाईने 

कायय गररन्छ । भकारोबाट गहुतँ लमसाईनको ऄिािा गोठेमिबाट प्रमखु खाद्यतत्ि 

मध्येको नाआिोजन तत्ि चहुािट हुन नलदनको िालग छापो लदने, मि तकायईने गररन्छ । यस 

ऄन्तगयत िस्तुभाईको िालग गोठ बनाईँदा मतु्र नचलुहने ऄथायत चलुहएर खेर नजाने खािको 

बनाईन कृिकिाइ पे्रररत गररनेछ । स्थानीय स्तरमा पाईने ढंुगा, छपनी अलद प्रयोग गरी 

कृिककै सहभालगतामा गहुतँ बग्ने खािको गोठको भइू ंलनमायणमा जोड हुनेछ साथै बगेको 

गहुतँिाइ नािी माफय त संकिन ट्याङ्लकमा जम्मा गनय ट्याङ्क र नािीको व्यिस्था गनय 

ईत्पे्रररत गररनेछ ।   

१४.२.२ काययक्रमको ईद्देश्यः  

गोठबाट गोबर तथा गहुतँिाइ संरिण गरी गहुतँिाइ सोझै बािीमा प्रयोग गनय तथा 

गोठेमिको रुपमा प्रयोगमा ल्याइ मिको गुणस्तर बढाईने ।   

 

१४.२.३ काययक्रमको प्रालिलधक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययलिलधः 

प्रालिलधक मापदण्डः-   

●   मतु्र संकिनको िालग गोठ सधुार  गनय गोठ ५.५ लमटर िम्बाइ , ३ लमटर चौडाआ का 

गोठ संख्या १० िटा (स्थालनय सामलग्रको दर रेट ऄनुसार गोठको संख्या र गोठको साइज 

थप घट हुने)                                           ●   दि कामदार १२ जना र कामदार १०४ 

जना, लसमेन्ट-९४ बोरा, बाििुा-४७० लटन,ढुङ्गा लगट्टी-९४० लटन र प्िाष्टीक कािो-१ 

लमटर (१० िटै गोठको िागी) 
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१४.२.४ काययक्रमको अलथयक पि/खचय मापदण्ड/नम्सय:  

प्रत्येक अयोजनािाइ रु. २८,८००/- को दरिे ऄनुदान सहयोग बराबरको सामाग्रीहरु 

ऄनुदानमा ईपिब्ध हुनेछ । 

काययक्रम स्िीकृत दर रेट ऄनुसार सञ्चािन गररनेछ ।  

 

१४.३ िािीमा िागने रोग लकरा तथा िनकर लजिजन्तु लनयन्त्रण गने काययक्रम 

१४.३.१ पररचय /पषृ्टभलूमः 

                  िािीनािीमा बािीिाइ िलत पुयायआ ईत्पादनमा ह्रास ल्याईने मखू्य शत्र ु नै 

रोग कीरा हो भने केलह अंलशक रुपमा िनकर पलन  हो ।यसको अक्रमण भएमा ईत्पादनमा 

ह्रास अईनुको साथै कृिकको मनोिि घटन गइ खेती लबस्तारमा समते ह्रास अईने 

भएकोिे यसिाइ लनयन्त्रण गने काययक्रम सञ्चािन हुनेछ । 

१४.३.२ काययक्रमको ईदशे्यः 

            िािीनािीहरुमा िागने रोग लकरा तथा िनकरहरुिाइ लबलभन्न ईपाइबाट 

लनयन्त्रण गरर ईत्पादनमा बलृध ल्याईने काययक्रम सञ्चािन हुनेछ । 

 

१४.३.३ काययक्रमको प्रालबलधक पि /सञ्चािन प्रकृया /काययलबलधः 
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रोग लकरा तथा िनकर लनयन्त्रण गनय चालहने अिश्यक घरेि ुसामग्रीहरु / लिलभन्न खािे 

ईपकरण /फंलगसाआड/लकटनाश्क लबिादी /हमयनहरु तथा िनकरिाइ िलत न हुने (मात्र 

भगाईने)खािे घाँसको िीई लनःशुल्क लि- 

तरण गरर यो काययक्रम सञ्चािन गरी रोग लकरा तथा बनकरको लनयन्त्रण गने गरी यो 

काययक्रम संचािन हुनेछ । 

१४.३.४ काययक्रमको अलथयक िि / खचय मापदणड /नम्सय 

               िनकर भगाईने घाँसको िीई (मोिासेस को िीई ) रोग लकरा लनयन्त्रण गने 

लबलभन्न खािे लबिालदहरु तथा  औजार ईपकरणहरु लपलडत कृिकहरुिाइ रोग तथा 

लकराको िलतको ऄिस्था र िेत्रफि हरेर सोलह बमोलजमको पररमाणमा ईक्त सामग्रीहरु र 

लबिादी  िगायत ऄन्य ईपकरणहरु लनःशुल्क ईपिब्ध गराइ काययक्रम सञ्चािन हुनेछ । 

१५.कृलि प्रसार 

१५.१पम्पिेट,बुकिेटछपाइ,कृलि-पलत्रका,ब्यानर,होलडङ्गबोडयतथा पुस्तक खररद लबतरण 

काययक्रम 

१५.१.१ पररचय /पषृ्टभलूमः- 

        कुनै पलन नयाँ प्रलबलधको महत्ि कृिकहरुिाइ देखाईन बुझाईन र त्यस बारे लबस्ततृ 

जानकारी हालसि गनयको िागी सम्बलन्धत लनकायहरुबाट प्रकालशत भएको बािी 

लबशेिको पुस्तक, िेख,रचनाहरु गा.पा.बाट खररद गरी कृिकहरुिाइ सो बािी 

सम्बलन्धको ज्ञान हालसि गराईनको िागीजस्तैः-जात,हािापानी,िीई दर, मिखार्द् प्रयोग, 

िगाईने दरुी,पाक्ने ऄिधी, माटो, लसचाँइ,बालि संरिण तथा भण्डारण अदीको लबस्ततृ 

जानकारीको िागी कृिकहरुिाइ ऄध्यनको िागी केही लदनको समय ईपल्बध गराईने र 

ऄनुसन्धानबाट लनस्केको नयाँ प्रलबलधहरु कृिक समि सलजिै र लछटो पुयायईनको 

िागीईक्त प्रलबलध बारेमा तयार पारेको ब्यानर,हुलडङ्ग बोडय,पम्पिेटहरु प्रलबलध प्रचार 

प्रसारको िागी प्रयोग गररने छ । 
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१५.१.२ काययक्रमको ईदशे्यः- 

 कृलि ऄनुसन्धान केन्रबाट लसफाररस गररएको नयाँ प्रबलधहरु,ईन्नत जात र कृलि 

औजारहरु कृिक समि सहज र सिुभ तररकािे पुयायइ सो सम्बलन्ध लबस्ततृ जानकारी 

गराईनु रहकेो छ । 

१५.१.३ काययक्रमको प्रलबलधक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययलबलधः- 

कृलि ऄनुसन्धान केन्रबाट लसफाररस गररएका प्रलबलध तथा ऄन्य जनैु लकलसमका कृिकको 

िागी ईपयकू्त हनेु खािका सामग्रीहरुको बारेमा कृिक समि सलजिै पगुने खािका 

होलडङ्गबोडय,पम्पिेट छपाइ, कृलि सम्बलन्धको पुस्तक,बुकिेट, कृलि-पत्रपलत्रका 

,ब्यानरहरु लनमायण गरी  र ऄन्य सामग्रीहरु छपाइ गरी कृिक समि पुयायईनु  पनेछ।ईक्त 

सामग्रहरु तयार भए पछी सबैिे देखने गरी सािायजलनक स्थिमा बच्चाहरु र पशुिे नभेटने 

ठाईँमा िगाईन ुपदछय । 

१५.१.४ काययक्रमको अलथयक पि/खचय मापदण्डः- 

          यो काययक्रम यस अमचोक गा.पा.को सबै िडाहरु लभत्र , कृलि समहूको कायायिय 

र साियजलनक ठाईँहरुमा 

सबैिे देखने गरी गा.पा.को अलथयक सहयोगमा लनःशूल्क संचािन गररने छ र कृलि 

सम्बलन्धको पुस्तक कृलि शाखामा अईका लजज्ञाश ुकृिकहरुिाइ पढन ईपिब्ध गराइनेछ 

। 
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१५.२ कृलि मेिा प्रदशयनी काययक्रमः- 

१५.२.१पररचय र पषृ्ठभलूमः- 

          योगा.पा.स्तररय कृलिजन्य ईत्पादनिाइ ईपभोक्ता,ब्यिसायी,ईधमी माफय त ऄन्तर 

लजल्िाको बजारमा पलहचान स्थालपत गराईनुको साथै काययक्रम यस गा.पा. लभत्र भइरहकेो 

तरकारी बािी,खाध्यान बािी ,नगदे बािी , मसिा बािी , दिहन बािी ,तेिहन बािी , 

पशु पािन ,मतस्य पािन तथा फिफुि खेतीमा अन्तरीक प्रलतस्प्रधाय गराइ कृिकहरुको 

मनोिि ईच्च बनाईनक र कृिकहरुिाइ ब्यबसायीकरण तफय  ईन्मखु गराईनको िागी र 

त्यस बािी प्रलत कृिकको चाहना बनाइ राखनको िागी र त्यो बािीको प्रचार प्रसारको 

िागी पलन सब भन्दा सलजिो र भरपदो काययक्रम हो ।जसिाइ कृलि मेिा प्रदशयनी भलनन्छ 

।यस काययक्रममा त्यस भेगका आच्छुक कृिकहरुिाइ एईटा लनलस्चत स्थानमा प्रदशयनी स्थि 

कायम गरर ईत्पादन भएको ईच्च गुणस्तर भएको बािीहरुिाइ सहभागी गराइ प्रलतस्प्रलधय 

बािी छनौट गरी कृिकको मनोिि ईच्च बनाइ राखन यो काययक्रम संचािन हुनेछ । 

१५.२.२ काययक्रमको ईदशे्यः- 

कृिक,ब्यबसायी,ऄन्य सेिा प्रदायक तथा ईधमीहरुिाइ अफुिे ईत्पादन गरेका 

कृलिईपजहरुको स्थालनय ,रालरिय तथा ऄन्तरालरिय स्तर बजारमा ,कृलि प्रलबलध र कृलि 

ईपजको प्रचार प्रसार तथा सचूनाहरुको अदान प्रदान र ईपभोत्ता लबच ब्यिसायीक 

सम्बन्ध एिं सहकायय स्थापना गनय सहयोग पुयायईने ईदेश्य रहनेछ । 

१५.२.३ काययक्रमको प्रालबलधक पि/सञ्चािन प्रकृया/काययलबलधः- 

   कृलि मेिा प्रदशयनीमा कृिकहरुको खेत बारीमा ईत्पादन भएको राम्रो गुणस्तर भएको 

प्रदशयनको िागी तोलकएको बािी मात्र सबै कृिकहरु सहभागी हुने गरी एईटा लनलित 

ठाईँमा स्टि लनमायण गरी र सोको ब्यापक प्रचार प्रसार गरी बढी भन्दा बढी प्रलतस्प्रलध 

सहभागी गराइ राम्रो गुणस्तर भएको बािीहरुको मलू्याङ्कन सलमलत िारा मलू्याङ्कन 

गराइ प्रथम,लिलतय,तलृतय र सन्तोना जस्तो पुरस्कारको समेत घोिणा गराईनु पदयछ र 
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मलू्याङ्कन सलमलतमा गा.पा.ऄध्यि,ईपाध्यि ,प्रमखु प्रशासलकय ऄलधकृत र १ जना 

कृिक स्तररय बुड्लढलजलि गरी ४ सदस्य सलमलत बनाइ लनम्नबमोलजमको मलू्याङ्कन 

ऄधार बनाइ प्रत्येक बािीको मलू्याङ्कन फारम भराइ  र भरेको मलू्याङ्कन फारम कृलि 

प्रालबलधकबाट छनौट गरी घोिणा गनुय पदयछ। 

 तपलसि  

दताय नं.------------ 

बालिको नामः-------------- 

लस.नं.      लबिरण 

 

१      २ ३ ४ कैलफयत 

राम्रो समान्य 

राम्रो 

सन्तोिजनक ऄलतराम्रो 

१ जालतय शुिता      

२ तौिको 

ऄिस्था 

     

३ बनौटको 

ऄबस्था 

     

४ रोग लकराको 

ऄबस्था 
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१५.२.४ काययक्रमको अलथयक पि/खचयको मापदण्ड 

यो काययक्रम सञ्चािन गदाय लनम्नबमोलजमको लबियमा खचय ईल्िेलखत दर ऄनुसार खचय 

गररनेछ तर यो दररेट स्थालनय लनकायिे थपघट गरेमा सोलह ऄनुसार थपघट हुनेछ । 

क्र.स.     कायय लबिरण  

आकाइ 

परर

माण 

   दर     जम्मा 

१ स्टि लनमायण   िटा    

१५०००/- 

१५०००/- 

१.१ लनमायणसामग्रीहरुखररद(बाँ

स,काठकोफ्िाएक,डोरी,काँ

टी,रऄन्य समानहरु)                      

एकमू

ष्ट 

-----

--- 

 -------  १००००/- 

१.2 लनमायण गने ज्यामी (२ 

लदनको िागी) 

 जना १२ ६९०/-  ८२८०/- 

२  लिज्ञापन खचय एकमू

ष्ट 

-----

-- 

----------  ५०००/- 

३ पािोपहरा  २ लदनको िागी जना  ४ ६९०/-  २७६०/- 

४ संयोजक भत्ता  लदन   २ २०००/-  ४०००/- 

५ ऄन्य सहयोगी कमयचारीहरु 

२ लदनको िागी 

 जना   ४ १५००/- ६०००/- 

६ ईदघाटन खचय  लदन   १   ५०००/-  ५०००/- 
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७ प्रचार प्रसारको 

िागी(साईण्ड 

लसस्टम,पोष्टर,पम्पिेट,फ्िा

यास बोडय, ब्यानर छपाइ 

यातायात र 

म्यालकङ्ग,खचय) 

----- अि

श्यक्त 

ऄनु

सार 

 

१५०००/- 

१५०००/- 

८ पुरस्कार ४ िटा लबधामा 

 

-----

- 

-----

-- 

----------

- 

५०००/-

(तोलकएको 

प्रत्येक 

िािीमा) 

 प्रथम---------------------

------------------------ 

लिलतय--------------------

------------------------- 

तलृतय---------------------

---------------------- 

सान्त्िना------------------

------------------------- 

रुपैया 

" 

" 

" 

 २०००/- 

१५००/- 

१०००/- 

५००/- 

२०००/- 

१५००/- 

१०००/- 

५००/- 

९ ऄन्य लबलिध ब्यिस्थापन 

खचय 

-----

-- 

एकमू

ष्ट 

-------- १००००/- 
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१५.३ माटो पररिण लमलनल्याि तथा लशलिर संचािन काययक्रमः- 

१५.३.१ पररचय / पषृ्टभलूमः- 

   लबलभन्न बालिबस्तुहरु िगाईने माटोमा रहकेा खाद्यतत्िहरु ऄलम्िय तथा िाररयपना 

प्राङ्गगाररक पदाथय अलदको ऄिस्था पलहचान गनय माटोको ईबयराशलक्त ह्रासिाइ सधुार 

गरी लबलभन्न बािीहरुको अिश्कता ऄनरुुप खाद्यतत्ि अपुलतय गनय र कृिकहरुिाइ पायक 

पने लबलभन्न स्थानहरुमा र यस गा.पा.को कृलि शाखाबाट कृिकहरुिाइ माटो पररिण सेिा 

ईपिब्ध गराईने गरर यो काययक्रम संचािन हुनेछ । 

 

 १५.३.२ काययक्रमको ईदेश्यः-  

१. कृिकहरुिाइ स्थालनय स्तरमा नै माटोको जाँच सेिा ईपिब्ध गराईने । 

२. माटो लिशे्लिण गरी माटो ब्यबस्थापन सम्बलन्ध प्रलबलध लसफाररस गने ।                                                             

३. माटोमा रहकेो लबरुिाको खाद्यतत्ि पलहचान,सम्बन्र्द् समस्याहरुको समाधान 

प्राङ्गाररक श्रोतको प्रबर्द्यन गरी                                          माटोको ईबयराशलक्त 

ब्यबस्थापन लबरुिाको लबकास र बधृीमा सधुार ल्याइ कृलि ईत्पादकत्िमा सधुार ल्याईने । 

४. कृिक सहभालगतामा ईियराशलक्तको जानकारी लिनकुो साथै स्थिगत रुपमा माटो 

लबशे्लिण गनुय । 

५. स्थिगत रुपमा माटो लबशे्लिण गरी ब्यिस्थापन सम्िलन्ध प्रलिलध लसफाररस गनुय । 

६. माटोको गुण ऄनुसारको बािी लसफाररस गनुय । 
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१५.३.३ काययक्रमको प्रलबलधक पि/संचािन प्रकृया/काययलिलधः- 

     यो काययक्रम यस अमचोक गा.पा.का सिै िडाका कृिकहरुको िागी ईपिब्ध 

हुनेछ।यसमा लशलिर संचािन काययक्रम गरेको समय बाहकेका लदन यस गा.पा. लभत्रका 

कृिकहरुिे कलम्तमा ५०० ग्राम र बढीमा १ के.जी तौि बराबरको माटोको नमनुा लिएर 

लनम्न ऄनुसारको लबिरण भरी यस गा.पाको कृलि शाखामा बुझाईनु पनेछ ।बुझाईदा लय 

लबिरणहरु ईल्िेख गरीएको हुन ु पछय  १.क्रस २. कृिकको नाम ३.ठेगाना ४.जग्गाको 

लबिरण ५.नमनुा संकिन लमलत ६.बािीको लबिरण ७.मखू्य समस्या अदी 

१५.३.४ काययक्रमको अलथयक पि/खचयको मापदणडः- 

   यो काययक्रम संचािन गनय चालहने अिश्यक सामग्रीहरु (माटो जाँचने 

लकटिक्स,लडलस्टि िाटर,लबकर,ग्िास,रड,लटन मेटि,लफल्टर पेपर,बास बोति,च्यना 

प्िेट,लप.एच.लमटर र रलसद छपाइ अदी िगायत ऄन्य सामग्रीहरु गा.पा.को अलथयक 

सहयोगमा अिश्यक्ता बमोलजमको संख्यमा खररद गरी कृिकहरुिाइ लनःशूल्क सेिा 

ईपिब्ध गराइनेछ ।  
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           अज लमलत२० / / गतेका लदन यस अमचोक गा.पा.कृलि शाखामा काययरत रहकेा 

कमयचारी.................श्री......................................को संयोजकत्िमा यस गा.पा.को 

िडा नं...........को...................टोिमा तपलशि बमोलजमको कृिकहरुको ईपलस्थलतमा 

....................................................नामक कृलि समहू गठन गरी समहूको 

पदालधकारीहरु समेत चयन गरी लनम्न प्रस्ताि ईपर छिफि गरी सियसम्मलतिे लनणयय 

पाररत गररयो । आलत सम्बत २०   साि          मलहना      गते     रोज शभम ्। 

 

तपलशि 

 

ईपलस्थलतः 

 

प्रस्तािहरु 

 

१. समहूको लनयलमत बैठक सम्बन्धमा । 

२. समहूको सदस्य शुल्क तोकने सम्बन्धमा । 

३. समहूिाइ लबलधित दताय गराईने सम्बन्धमा । 

४. समहूको पान नं. लनकाल्ने सम्बन्धमा । 

५. समहूको लहतकोि स्थापना गने सम्बन्धमा । 
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लनणययहरु 

 

१. प्रस्ताि नं.१ माथी छिफि गदाय यस समहुको लनयलमत बैठक प्रत्येक मलहनाको 

........गते ऄलनिायय रुपमा बस्ने लनणयय गररयो । 

२.प्रस्ताि नं.२ माथी छिफि गदाय यस समहूको सदस्य शुल्क जनलह रु.       (         

)मात्र मालसक का दरिे कायम गरी लनणयय पाररत गररयो । 

३.प्रस्ताि नं.  ३ ईपर छिफि गदाय यस समहूिाइ यस अमचोक गा.पा.मा लबलधित दताय 

गराईन अिश्यक कागजात सलहत समहूका ऄध्यि िा सलचि 

श्री..................................................िाइ पठाईने लनणयय गररयो। 

४. प्रस्ताि नं. ४ ईपर छिफि गदाय यस समहूिाइ पानमा दताय गराईन को िागी 

अिश्यक कागजात सलहत गा.पा.सँग सहकायय गरी  समहूका ऄध्यि 

श्री.....................................................िाइ अन्तररक राजस्ि कायायियमा पठाईने 

लनणयय गररयो । 

५.प्रस्ताि नं. ५ ईपर छिफि गदाय यस समहूमा संकलित भएको रकम समहूको लहतकोि 

स्थापना गरी यस गा.पा.मा संचालित बैंकमा कृलि शाखाको लसफाररशमा बचत खाता 

खोिनको िालग यस समहूको ऄध्यि श्री.............................................. र सलचि 

/कोिाध्यि श्री..................................................िाइ संयकू्त खाता खोल्न पठाईने 

लनणयय गररयो । 
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अमचोक गाईँपालिका 

गाईँ काययपालिकाको कायायिय 

कृलि तथा पशपंुिी लिकास शाखा 

बािंखा, भोजपूर 

प्रदेश नं १, नेपाि 

  

कृिक समहु दताय प्रमाण-पत्र 

 

समहु पर्द्लतिाइ सवु्यिलस्थत गदै कृलि प्रसार काययिाइ टेिा पुयायईने ईदे्दश्यिे भोजपुर 

लजल्िाको यस अमचोक गाईँपालिका िडा नं. ........ मा लमलत ..........................  मा 

गलठत श्री ..................................... कृिक समहुिाइ यस कायायियको ऄलभिेखमा 

दताय गरर यो प्रमाणपत्र प्रदान गररएको छ । 

 

दताय नं: 

लमलत: 

 

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

............................. 
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 कृलि शाखा प्रमखु   प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत 

नलिकरण लििरण 

 

क्र.स. नलिकरण लमलत नलिकरण 

दस्तुर    

    रु. 

लसफाररस 

गनेको 

स्ही 

नलिकरण गने 

कायायिय 

प्रमखुको स्ही 

कैलफयत 

देलख सम्म 

१.       

२.       

३.       

४.       

५.       
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समहू सदस्यताको िालग लनिेदन 

श्रीमान् ऄध्यि ज्य,ू 

 ..............................कृिक समहू.............................. भोजपूर  

महोदय, 

म यस समहूको लिधानिाइ स्िीकार गरी समहूको सदस्यता प्राप्त गने आच्छा भएकोिे 

लनयमानुसार सदस्यता प्रदान गनुय हनु लिनम्र ऄनुरोध गदयछु । 

लनिेदकको लििरण 

नामः– 

बािकुो नाम :– 

ठेगाना :– 

शैलिक योग्यता :– 

कृलि पेशामा दखि :– 

खेती/जग्गाको लििरण :– 

िगाईने गरेको बािीहरु :– 

 

समहूको सदस्यताको लसफाररस गने समहू सदस्यको:– 

नाम :–    
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दस्तखत :–  

नाम :–   

दस्तखत :– 

लनिेदकको नाम :-  

 दस्तखत :- 
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ऋण माग फारामको नमनुा 

                                                           लमलत :–.................. 

 

श्रीमान् ऄध्यि ज्य,ू 

 ..............................कृिक समहू.............................. भोजपूर 

  

लििय : ऋण ईपिब्ध गराइलदने बारे । 

 

महोदय, 

 

ईपरोक्त सम्बन्धमा मिाइ ............................................. कामको िालग रकमको 

अिस्यकता परेकोिे रु .................. ऄिरेपी ............................... मात्र समहू 

लहतकोिबाट ऋण ईपिब्ध गराइ लदनु हनु ऄनुरोध गदयछु । साथै यसै लनिेदनको साथ 

जमानी सदस्यहरुको लसफाररस पेश गरेको छु । लनयमानुसार ऋणको लकस्ता, मालसक 

व्याज, मालसक बचत लनयमत रुपिे प्रत्येक मलहना बुझाईने छु । 

लनिेदकको नामः 

दस्तखतः 
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जमानी सदस्यहरु : 

दस्तखत:                   नाम, ठेगाना :–  

दस्तखत :                  नाम ठेगाना :–  

दस्तखत :–                  नाम ठेगाना :– 

 

समहू कायाियय प्रयोजनको िालग 

 

मांग भए बमोलजमको ऋण रु................... (ऄिरेपी ................................मात्र) 

मालसक लकस्ता रु..........................(ऄिरेपी 

.......................................मात्र)।ईपिब्ध भएको लमलत :– ............. ईपिब्ध भएको 

चेक नं :– .................  

 

 

 

 

कोिाध्यि                           सलचि                              ऄध्यि 
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                सभूहको सदस्महरुको बफवयण  

 
 

                                                                     

                                
  

क्र
.स

. 

सद
स्म
को 
नाभ 
थय 

ठेगाना   ऩद उ
भे
य 

ऩरयफाय 
सॊख्मा 

शै
क्षऺ
क 
मो
ग्म
ता 

जम्भा 
जग्गा

(यो).  

       
स
म्ऩ
कक  
न
म्फ
य 

   
दस्त
खत 

भ
. 

ऩ ु
. 

ज
म्भा 

 
खे
त 

फा
यी 

१  आभचो
क- 

अध्म
ऺ 

   
फ
षक 

        

२  आभचो
क- 

उऩा
ध्मऺ 

   
फ
षक 

        

३  आभचो
क- 

सक्षचव    
फ
षक 
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४  आभचो
क- 

सह-
सक्षचव 

   
फ
षक 

        

५  आभचो
क- 

कोषा
ध्मऺ 

   
फ
षक 

        

६  आभचो
क- 

सद
स्म 

   
फ
षक 

        

७  आभचो
क- 

सद
स्म 

   
फ
षक 

        

८  आभ
चोक- 

सद
स्म 

 
 
 
फ
षक 

        

९  आभ
चोक- 

सद
स्म 
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फ
षक 

   ऩेश गने                                  ..................
सदय गने...........................  

    

...........................हूमस िषृक  
                                   आषचोह गाउँपामिहा 

वडा नं.................. 

                                           ................. , भोजपुर  
मिधान २०....... 

 

कृषषजन्म वस्तकुो उत्ऩादन, उत्ऩादकत्व फढाउन, उत्ऩादन साभाग्री सरुब 
फनाउन उत्ऩाददत साभाग्रीको बफषक्र षवतयण, बन्डायण व्मवस्थाऩन गयी 
उन्नत षवउ एवॊ आमवषृि, फचत सॊकरनफाट आत्भबनबकय हनुको राबग 
आभचोक गाउॉऩाबरकाको कृषष सेवा शाखाभा श्री 

.........................  .......................कृषक 
सभहु .....................................गठन गरय सभहुका कृमाकराऩहरु 

बनमभन गनक वान्छबनम देक्षखएकोरे बभबत..................................भ ाा 
कृषक सभहु गठन तथा व्मवस्थाऩन बनदेक्षशका २०७७ को अबधनभा यषह 
मस षवधान तजुकभा गरय राग ुगरयएको छ। 

 

१. प्रायक्षम्बक् 
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१.१ सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब् 
क  )मस सभहुको नाभ “ श्री  .......................................कृषक 
सभहु,  .........यहने छ ।  

ख  )मो षवधान आभचोक गाउॉऩाबरकाकोकामाकरमभा कृषष सेवा 
शाखाभा दताक बएऩबछ तरुुन्त रागू हनुेछ । 

 

१ .२ ऩरयबाषा्  

षवषम वा प्रसॊगरे अको अथक नरागेभा मो षवधानभा 
क) सभहु बन्नारे मस षवधानभा उल्रेक्षखत कृषष कामकिाया कृषष उऩजको 

उत्ऩादन, उत्ऩादकत्व फढाई आमआजकनभा सॊरग्न कृषकहरुको 
सभहुराई जनाउने छ । 

ख) सदस्म बन्नारे कृषक जो................ कृषक सभहुको उद्देश्म अनसुाय 
उत्ऩादन, उत्ऩादकत्व फढाउन षवधानको दपा ३ फभोक्षजभ सदस्मता 
बरएको हनु्छ राइ जनाउनेछ । 

ग) कामक सबभबत बन्नारे “षवधान अनसुाय बनवाकक्षचत अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सक्षचव, 

सहसक्षचव, कोषाध्मऺ तथा सदस्म ऩदाबधकायीहरुराई जनाउने छ । 

घ) साधायण सबा बन्नारे मस षवधानको दपा ४ फभोक्षजभ गदठत सबाराई 
जनाउनेछ । 

 

 

१.३सभहुकोछाऩ् 
 गोरोघेया बबत्र मस सभहुकोनाभ, ठेगाना “श्री 

 ..........................कृषक सभहु...........ऩ न सषकनेछ ।  

 

१.४ सभहुको कामाकरम् 
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मस सभहुको कामाकरम बोजऩयु क्षजल्रा आभचोक गा.ऩा. वडा नॊ. .......... 
भा यहनेछ । 

 

१.५ सभहुको दताक्  
 

कृषक सभहु मस गाउॉऩाबरकाको कृषष सेवा शाखाभा दताक गनुकऩनेछ । 
साथै अबनवामकरुऩभा आन्तरयक याजश्व कामाकरमभा सभेत दताक गरय स्थाई 
रेखा नम्फय )PAN( बरनऩुनेछ । 

 

२.उद्दशे्म य कामक्  
२.१ उद्दशे्म 

 

सभहुको भखु्म उद्दशे्म देहाम अनसुाय हनुछे । 

 

क) कृषष व्मवसामराई आधबुनषककयण एवॊ षवषवबधकयण गरय उत्ऩादकत्व, 

उत्ऩादन वषृिका राबग एक जटु बई काभ गने । 

ख) सदस्महरुको आबथकक तथा साभाक्षजक क्षजवनस्तय उठाउने । 

ग) सदस्महरुभा स्वावरम्फनको ऻान, ऩायस्ऩरयक सहमोग य बभतव्मषमतताको 
बावनाको सेवा गने । 

 

सभहुको षवधानको फुॊदा २ .१ फभोक्षजभका उद्देश्महरु प्राप्त गनक मो सभहुरे देहाम 
फभोक्षजभका कामकहरु गनेछ । 

 

१. उन्नत प्रषवबधफाट खेबत गरय उत्ऩादन एवॊ उत्ऩादकत्व फढाउने 

२. षवज वषृि गरय आत्भबनबकय हनेु 

३. उन्नत प्रषवबध अऩनाउने 

४. कृषष उत्ऩादनफाट आमवषृि गने 

५. सभहुभापक त फजाय व्मवस्थाऩन गने 
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६. कृषकहरुिाया उत्ऩाददत वस्तकुो फजाय भलु्मभा एकरुऩता ल्माउने 

७. उक्षचत बण्डायणको नषवनतभ ्प्रषवबध अवरम्वन गने । 

८. सदस्महरुको बसऩभा फषृि गनकको राबग अन्म कामकक्रभहरु तजुकभा गरय 
सञ्चारन गने । 

९. सदस्मको आबथकक अवस्था सधुाय गने सकने षकबसभका अन्म षक्रमाकराऩ 
सञ्चारन गने । 

१० .सदस्महरु बफच स्वारम्वन ,ऩायस्ऩयीक सहमोग एवॊ बभतव्ममीता 
अबबफषृि गरय बनमबभत फचत गने फाबन प्रवधकन गने।  

११  .सभहु सदस्महरुभा आमभरुक एवॊ क्षशऩभरुक उदेश्मको राबग 
सदस्महरुराई सरुब हमाजदयभा ऋण प्रदान गने । 

१२ .आयनो उदेश्म ऩयुा गनकका राबग सभान उदेश्म बएका स्थाबनम 
ऺेत्र,याषत्म य अन्तयाषत्म सॊघ सॊस्थाहरुसॉग सहमोगात्भक बावना याक्षख 

सचुना अदान प्रदान गने 

१३ .मस ऺेत्रका कृषकहरुिाया उठाइएका सभस्माहरु कृषष ऻान 
केन्क,कृषष अनसुन्धान तथा अन्म बनकामसॉग सम्ऩकक  गरय सभाधान 

बनकाल्ने प्रमास गने ।  

१३ .बसॉचाइ सबुफधा उऩरहध गयाई खेबत बफकास मवजना तमाय गरय 
ऩाकेट ुमाकेज कामकक्रभराई सहमोग ऩमुाकउने १४ .सघन कृषष बफकास 

कामकक्रभराई सघाउ ऩमुाकइ नगदे फारी उत्ऩादन ,बण्डायण प्रशोधन तथा 
बफषक्र बफतयणको हमफस्था गने १५ .उन्नत फीउ ,यसामबनक भर,सधुारयएको 

रजाय,षकटनाशक षवषादी आददको बफषक्र बफतयण गने १६ .कृषष उऩज 
उक्षचत भलु्मभा खरयद बफषक्र तथा ढुवाबन गरय बण्डायण गनक गोदाभको 
सबुफधा उऩरहध गयाउने १७ .कृषष उऩज प्रशोधन गरय प्रशोबधत फस्त ु

उक्षचत भलु्मभा बफषक्र गने १८ .षहतकोष सॊकरन गरय प्रबाफकारय 



खण्ड ४  संख्या २, मममत १० ऄषाढ २०७७ 

 

90 अमचोक गाईँपालिका 

 

ऩरयचारन गनेगरय सभहु वा सदस्महरुराई ऋण उऩरहध गयाउन े य 
भाबथ उल्रेक्षखत उदेश्महरु ऩबुतक गने अन्म कामकहरु गने ।   

३ .सदस्मता  

 

(क) एउटै उद्देश्म, सभान आबथकक अवस्था बएका य मस 
सभहुको षवधानको ऩरयबधबबत्र यहने इच्छा बएका 
व्मक्षिहरु सभहुको सदस्मता प्रदान गनक सषकनेछ 

(ख)सदस्म हनु चाहने कृषकरे 
कक्षम्तभासभहुकासदस्महरुकोबरक्षखत बसपारयश साथ 

अनसूुची ८ फभोक्षजभको दयखास्त ददन ुऩनेछ  

 
 

३ .१ सदस्मको राबग मोग्मता  

 

क  )आपै ाॊ खेतीऩाती गयेको /गनक सऺभ बएको ।  

ख  )सभूहको उद्देश्म अनरुुऩ कामक गनक ईच्छुक बएको ।  

ग  )सभूहको षवधान अनसुाय कामक गनक भन्जयुी बएको ।  

घ  )कृषक –कृषक फीच आऩसी सहमोग फढाउन ईच्छुक बएको । 

ङ  )सदस्मताको राबग १८ वषक उभेय ऩगेुको हनुऩुने छ ।  

 

३ .२ साधायण सदस्म : 
 

सदस्मता शलु्क रु  ..... .बतयी साधायण सदस्मताको बनवेदन ददई 
कामक सबभबतको बनणकम फभोक्षजभ साधायण सदस्मता प्राप्त गनक सिन ेछ । 

मस्तो सदस्मरे भाबसक फचत रु ...... .प्रत्मेक भषहना जम्भा गनुकऩनेछ । 
सभूह गठन बईसकेऩबछ कुनै ऩबन मोग्मता ऩगेुको व्मक्षिरे सभूहको 
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सदसम्ता बरन चाहेभा सभूहभा आवि प्रबत सदस्म फयाफय उि 
बभबतसम्भ सॊक्षचत षहतकोष य सोको व्माज साथै बनमभानसुायका अन्म 
शलु्क फझुाई सदस्मता प्राप्त गनक सिनेछ । 

 

३ .३ सदस्मता कामभ नयहन ेअवस्था )सदस्मको अमोग्मता) 
 

कामक सबभबतरे बनम्न अवस्थाभा सदस्महरुराई सदस्मताको राबग अमोग्म ठहयाइ 
सदस्मता सभाप्त गनक सिनेछ । 

 

क  )तोषकएको भाबसक फचत तथा अन्म बतनुकऩने यकभ ३ भषहना सम्भ 
नबतयेभा ।  

ख  )षवधानको उद्देश्म षवऩरयत कामक गयेभा वा सभूहको यकभ वा 
कागजात षहनाबभना गयेभा वा अन्म कुन ै कायणरे कामक सबभबतफाट 
बनाकाशन गयेभा । 

ग  )सदस्म ताफाट याजीनाभा ददएभा (सदस्म यहन नचाहेय बरक्षखत बनवेदन 
कामक सबभबतरे सदय गयेभा)  

घ  )अऩयाबधक कामकभा सॊरग्न बएको दोष प्रभाक्षणत बएभा ।  
ङ  )कृषष ऩेशा त्मागी अन्म कामक गनक थारेभा ।  

च  )भतृ्म ुबएभा ।  

छ  )सभूहको बसिान्त वा प्रबतआाभा आचॉ आउने कामक गयेभा ।  

ज  )काननु  षवऩरयत कामक गयेभा । 

 

४  .साधायण सबा तथा कामक सबभबत  

 

४ .१ साधायण सबाको गणऩयुक सख्मा्  
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                             (क)सभहुको साधायण सबाको 
फैठकभा कक्षम्तभा ५१ % सदस्मको उऩक्षस्थबत हनु ुऩनेछ य सो न बएभा 

पेरय३ ददन बबत्र अको सबा फोराउन ु ऩनेछ (ख)मसभाकुर साधायण  
सदस्मको २५ %उऩक्षस्थबत बएभा ऩबन मो सबाको फैठक फस्नेछ ।  

 

४ .२ कामक सबभबत गठन बफबध्  

                     (क)कामक सबभबतभा अध्मऺ,उऩाध्मऺ,सक्षचव ,
कोषाध्मऺ य सदस्म भध्मफाट ३जना गरय जम्भा ७ सदस्मको हनुेछ 

(ख)कामक सबभबतका ऩदाबधकारयहरुको फैठक हयेक भषहनाको........गते 
हनुेछ । तय आफश्मिा बएभ जनुसकैु सभमभा ऩबन फस्न सषकनेछ 

(ग)कामक सबभबतको ऩदाबधकारयहरुको कामक अफबध २ फषकको हनुेछ 
(घ)कामक सबभबतको कुनै ऩद खारी बएभा साधायण सदस्म भध्मफाट 

कसैराई ऩबन कामक सबभबतको ऩदभा सबभबतको फहभुतफाट भनोबनत गनक 
सषकनेछ (ङ)कामक सबभबतक ाो कोयभ २ /३ राई भाबननेछ तथा बनणकम 

फहभुतिाया हनुेछ )च )साधायण सबाका सदस्महरुरे आपु भध्मफाट 
बनवाकचन प्रकृमािाया अध्मऺ सक्षचव ,कोषाध्मऺ तथा अन्म 

ऩदाबधकारयहरुको चमन  

गरय कामक सबभबत गठन गनेछ।तय अध्मऺ सक्षचव ,कोषाध्मऺ भध्मे एक 
ऩदभा भषहरा सदस्म अबनवामक हनु ु
ऩदकछ।

(छ)अन्म...............................................................................
 ................................................४ .३ कामक सबभबतको काभ ,कतकहम 
य अबधकाय्- 
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(क)षवधानको ऩरयबध बबत्र यही सभूहको उदेश्म अनरुुऩ साधायण सबारे 
गयेको नक्षाबत बनदेशनराई ऩारना गने। 

(ख)सभूहको  फाषषकक कामकक्रभ फनाउने तथा सभूहको षक्रमाकराऩहरु 
सञ्चारन गने।                    (ग)सहकायी तथा गैय सहकायी 
सॊस्थाहरुसॉग सम्ऩकक  वषृि गने कृषष सम्फन्धी अन्म सॊघ सॊस्थाहरुसॉग 
सम्ऩकक  गरय फढी बन्दा फढी सहमोग प्राऩत् गने। 

(घ)सहकायीभा जाने प्रमास गने।  

(ङ)सभूहको कामकमोजना फनाई राग गने। (च)सभूहको फाषषकक प्रबतवेदन 
फनाउने य प्रस्ततु गने। 

(छ)अन्म.........................................................।  

४ .४ सभूहको फैठक्-  

(क )सभूहको बनमबभत फैठक प्रत्मेक भषहनाको ........गते फस्ने छ।  

(ख)सभूह फैठकहरु कामकसबभबतरे बनधो गयेको ठाउॉ बभबत य सभमभा 
बनमबभत रुऩभा फस्ने छ। 

(ग)ऩवुक बनधाकरयत फैठकभा कुन ैसदस्मरे बाग बरन नसिने बएभा सो को 
जानकायी कायण सषहत ऩषहरे नै ददन ुऩछक। 

(घ)जानकायी नददई रगाताय तीन फैठकहरुभा उऩस्थबत नहनुे सदस्मराई 
सभूह हभबतको आधायभा बनाकाबसत गरयनेछ। 

५ .ऩदाबधकायीको काभ,कतकव्म य अबधकाय्-  

५ .१  अध्मऺको काभ कतकव्म अबधकाय्- 

(क)आवश्मिा अनसुाय सभूहको फैठक य साधायण सबा फोराउने।  

(ख)फैठकको अध्मऺता गने तथा फैठक बनमन्त्रण गने।  

(ग)सभूहराई षक्रमाशीर गयाउन ाे य उदेश्म प्राबप्तका राबग आवश्मक 
कामक गने। 
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(घ)कुनै षवषमभा भतदान हदुाॉ भत फयावय बएभा बनणाकमक भत ददने।  

(ङ)बफधानभा तोषकए अनसुाय साधायण सदस्मरे भाॉग गये अनरुुऩ बफशेष 
साधायण सबा फोराउने। 

(च)सभूहरे तोकेको काभ कायवाही गने।  

(ज)सभूह य स्थाबनम तहको कृषष शाखासॉग सम्ऩकक  व्माक्षिको रुऩभा 
काभ गने। 

(झ)सभूहको बनणकम कामकक्रभ य कृमाकराऩ बएका कायवाहीहरु एवॊ 
सभस्माहरुको अबबरेख यास सक्षचवराई सहक्षजकयण गने। 

(ञ)फाषषकक कामकमोजनाको कामाकन्वमन एवॊ सभूह ऩरयचारनको नेततृ्व 
बरने। 

(ट)सभूह फैठकभा बएका बनणकम फाषषकक ऩ् यगती प्रबतवेदन रगामतका 
कागजातहरु आवश्मिा अनसुाय सम्फक्षन्धत बनकामभा ऩेश गने। 

(ठ)सभूह सदस्महरुराई आयना सभस्माहरुको ऩषहचान य बतनको 
प्राथबभिा तोिने सघाउन ु य साथै उि सभस्माहरु सभाधान गनक 
कामकक्रभ फनाउन य कामकन्वमन गनक रगाउने। 

(ड)सदस्महरुराई कृमाक्षशर  गयाई सभन्वम य सहकामक गने। 

(ढ)सभूह सदस्महरु फषऩब भतबेद हमवस्थाऩनको रागी सहक्षजकयण 
गने। 

५ .२ उऩाध्मऺको काभ कतक अबधकाय् - 

(क)अध्मऺको कामकभा सहमोग गने।  

(ख)अध्मऺको अनऩुक्षस्थबतभा अध्मऺरे गने सफै कामक गने।  

(ग)कामक सबभबतरे तोकेको  कामक गने।  

५ .३सक्षचवको काभ कतकव्म अबधकाय् - 

(क)अध्मऺसॉगको ऩयाभशकभा फैठक फोराउने।  
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(ख)फैठकको तमायी गने।  

(ग)सभूहको बनणकम ऩकु्षस्तका तमाय गने।  

(घ)सभूहको सम्ऩणुक कागजातहरु सयुक्षऺत यास।े  

(ङ)सभूहको फैठक एवॊ साधायण सबाफाट ऩारयत बनणकमको कामाकन्वमनका 
रागी ऩहर गने। 

(च)फाषषकक प्रबतवेदन तमाय ऩायी साधायण सबाभा ऩेश गने।  

(छ)सभूहको कामकमोजना बनभाकणभा सहमोग गने  

(ज)कामक सबभबतरे तोकेको कामक गने।  

५ .४ कोषाध्मऺको काभ कतकव्म अबधकाय्- 

(क)सभूहको षहतकोष यकभ बनमबभत उठाउने य पयपयाक गने।  

(ख)सभूह षहतकोष हमवस्थाऩन गने।  

(ग)सभूहको सफै कोषको षहसाव षकताव सयुक्षऺत य दरुुस्त यास।े  

(घ)सभूहको चर अचर सम्ऩूणक सम्ऩबतको सयुऺाको क्षजम्भेवायी बरने।  

(ङ)सभूहको फाषषकक फजेट तमाय ऩाने य साधायण सबाभा फाषषकक 
प्रबतवेदन ऩेश गने एवॊ रेखाऩरयऺण गयाउने। 

(च)सभूह अध्मऺ वा सक्षचवसॉग बभरी खाता सञ्चारन गने। 

(छ) कामक सबभबतरे तोकेको अन्म काभ गने

५ .५कामक सबभबत सदस्महरुको काभ कतकव्म य अबधकाय् -  

(क)आवश्मकता अनसुाय सभूहका अन्म उऩसबभबतभा यषह क्षजम्भेवायी 
फहन गने। 

(ख)कामक सबभबतरे तोकेको अन्म काभ गने।  

६ .आबथकक हमवस्था  

६ .१  आबथकक श्रोत् -  

   (क)मस सभूहको सदस्महरुफाट  प्राप्त सदस्मता शलु्क।  
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   (ख� (सभूहको अन्म षक्रमाकराऩफाट बएको आम्दानी। 

   (ग)सभूहको सदस्मरे फचत गने भाबसक यकभ।  

   (घ)सभूहफाट ऋण रगानी गदाक प्राप्त हमाज।  

   (ङ)सभूहरे अन्म सॊघ/सॊस्थाफाट ऩाएको अवसयफाट सभूह सदस्मरे 
ऩाउने बनपक्षात ऩारयश्रबभकफाट -------प्रबतश्त रेफी कटाउने  

   (च)सभूह सदस्मरे आयनो नाभफाट गयेको फचत।  

   (छ)बफरम्फ शलु्कफाट।  

   
(ज)अन्म..........................................................................।  

६ .२ षहतकोष्-  

 (क)श्री.......................................................................कृषक 
सभूहको एक षहतकोष हनुे छ। 

  (ख)श्री.....................................................................फाकभा 
सभूहको खाता हनुे छ। 

६ .३ षहतकोष ऩरयचारन् - 
 (क)षहतकोष यकभको कक्षम्तभा ५० % कृषष कामकभा सॊचारन गनुक ऩने 

छ। 

 (ख)सभूह सदस्मराईआवश्मकता बएभा षहतकोषफाट ऋण/साऩटी बरन 
सषकन्छ । 

 (ग)सदस्महरुरे ऋण भाॉग गनक अनसूुची-९ अनसुाय बनवेदन ददनऩुने 
छ। 

 (घ)कषष कामकको रागी बरएको ऋणभा .............प्रबतशत भाबसक 
हमाज राग्ने छ। 

 (ङ)अन्म ऋणभा...........प्रबतशत भाबसक हमाज रागने छ।  
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 (च)भाबसक हमाज,भाबसक फचत यकभ एवभ ऋणी सदस्मरे तोषकए 
फभोक्षजभको ऋण षकस्ता प्रत्मेक भषहना फझुाउन ु      ऩने छ । 

 (छ)ऋण बरदा ऋण यकभको............प्रबतशत सेवा शलु्क फझुाउन ुऩने 
छ। 

 (ज...................)फाकभा सभूह अगवुा/अध्मऺ वा सक्षचव य 
कोषाध्मऺको सॊमक्ुत दस्तखतफाट खाता सॊचारन हनुेछ । 

 
 
 

६ .४ षहतकोष ऩरयचारनका उऩामहरु दईु वगक )आवश्मक खचक य आन्तरयक 
रगानी )भा बफबाजन गनक सषकनछे।-  

  (क)आवश्मक खचक्-आवश्मक खचक बन्नारे देहाम फभोक्षजभको कामाकरम य प्रशासबनक 
खचक बन्न् जनाउने छ। 

 कामाकरम खचक)काऩी,करभ,बफर, बौचय,पाइर, यक्षजष्टय,खाता, 
ऩत्रऩबत्रका(। 

 पबनकचय खचक। 

 ढुवानी तथा घय बाडा। 

 अन्म सॊस्थासॉग सदस्मता बरॉदा बतनुकऩने खचक य फाषषकक 
नषवकयण खचक । 

 रेखा ऩरयऺण खचक। 

 कभकचायी ऩारयश्रबभक खचक। 

 साधायण सबा खचक। 

 बफबफध (सभूहको फैठकभा क्षचमा नास्ता आदी)  

 (ख )आन्तरयक रगानी्-आन्तरयक रगानी बन्नारे सभूह बबत्रको सदस्म 
फीचको देहाम फभोक्षजभको रगानी जनाउन ेछ। 
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 उत्ऩादनभूरक कामक गनक)उत्ऩादन तथा उत्ऩादन साभग्री खरयद 
बफक्री(। 

 भर,वीउ,फाबर सॊयऺण,तयकायी फोट बफरुवा षकन्न य प्रमोग गनक। 

 आमभरुक कामक गनक)फाख्रा,फॊगयुऩारन आदी(। 

 घयेर ु आमभरुक कामक गनक)स्थाबनम बसऩ,येशभ ऩारन,बसराई 
फनुाई,भाहयुी ऩारन,तयकायी खेती,कयेशावायी आदी(। 

 साभाक्षजक कामक गनक जस्तै सपाई अबबमान,ऩषहयो 
बनमन्त्रण,फृऺ ायोऩन,कुरो बनभाकण,स्वास््म य वातावयण सॊयऺण आदी। 

 बसऩ षवकास जस्तै ुमाषकङ्ग,नसकयी य ताबरभ आदी। 

 फौषिक कामक गनक जस्तै ताबरभ, प्रवचन,भ्रभण य गोआी आदी । 

साभाक्षजक कामक गनक जस्तै भषहरा षवकास ,फार षवकास आदी।    

 ऩुॉजी रगानी ,कजाक प्रवाह,शेमय खरयद आदी गनक ।  

६ .५ बफरम्फ शूल्क् - 

 (क )भाबसक फचत यकभ तोकेको सभमभा नबतयेभा ऩषहरो भषहना प्रबत 
ददन रु..........बफरम्फ शलु्क राग्ने छ। 

 (ख )दोश्रो भषहनाको प्रबत ददन रु..............बफरम्फ शलु्क राग्ने छ।  

 (ग )तेश्रो भषहना प्रबत ददन रु.............फरम्फ शलु्क राग्ने छ ।  

 (घ )चौथो भषहनाफाट सदस्मता खायेज हनुेछ।  

 (ङ )प्रत्मेक भषहना फझुाउन ुऩने ऋण षकस्ता य हमाज नफझुाएभा प्रत क्षा 
भषहना रु ............प्रबत ददन दोश्रो भषहना रु........प्रबत ददन य तेश्रो ददन 

रु............प्रबत ददन बफरम्फ शलु्क रागने छ। चौथो भषहना ऋण यकभ 
हमाजहरु ऋणी य जभानी सदस्महरुफाट असरु उऩय गरयने छ। 

 )च( एक सदसम्को जभानी फसेको सदस्मरे अकाकको ऩनु्जभानी फस्ने 
छैन। 
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 (छ )जभानी सदस्मरे ऋण ऩाउने छैन तय ऋणी सदस्मरे ऋण बतयी 
सके ऩछक् जभानी सदस्मरे ऋण ऩाउन सिन ेछन। 

 (ज )ऋण बरएको सदस्मरे अरु सदस्मको जभानी फस्न ऩाउन ेछैन ।  

 (झ )ऋण बरनको रागी  ............सम्भ एक सदस्मको जभानी 
रु...............सम्भ दईु सदस्म य रु...............सम्भ बतन सदस्मको 

जभानी चाषहने छ।  

६ .६ रगानीको सयुऺण् - 

 ( क  )कुनै ऩबन हमाक्षिरे आपनो नाभभा जम्भा बएको षहतकोषको 
अबधकतभ ९० % सम्भ भात्र ऋण बरन ऩाउन ेछ। 

 (ख )मदद हमाक्षिको नाभभा सॊकबरत षहतकोषको ९० % बन्दा फढी ऋण 
बरनऩुने बएभा सोषह सभहुको अन्म २ जना सदस्मको साभषुहक जभानीभा 
ऋण ददन सषकन ेछ। 

 (ग )ऋण बरन े हमाक्षिरे बतनुक ऩने साॉवा य हमाज यकभ नबतयेको  /
बतनक नसकेको खण्डभा जभानी फसेको सदस्म भापक त असरु उऩय गरयने 
छ। 

 (घ )मदद जभानी भापक त ऩबन असरु उऩय हनु नसकेको अवस्थाभा 
नेऩार सयकायको प्रचबरत बनमभानसुाय कायवाही प्रषक्रमा अगाडी फढाईन े
छ। 

 (ङ )ऋण रगानी एवभ ्असरु उऩय गनक ऋण उऩ-सबभबतको स्वीकृबत 
बरनऩुने छ। 

 (च)ऋण उऩ-सबभबतका सदस्महरु कसैको जभानी फस्न ऩाईने छैन।  

६ .७ रेखा ऩरयऺण् -  

 (क )प्रत्मेक कृषक सभहुरे यक्षजष्टडक रेखा ऩरयऺण अबनवामक रुऩभा 
गयाउन ुऩदकछ। 
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 (ख )रेखा ऩरयऺण फाषषकक साधायण सबाको ऩूणक फहभुतफाट अनभुोदन 
गनुक ऩदकछ। 

 (ग )भनुापा सम्ऩणुक सदस्मराई प्रत्मेक फषकको रेखा ऩरयऺण ऩबछ 
बनजहरुको षहसाव खाताभा जम्भा गनुक ऩदकछ। 

७.बफषवध्- 

   (१ )बनवाकचन सम्फन्धी हमफस्था्-  

  (क )मस सभूहको कामक सबभबत कामभ यहेको अफस्थाभा सोही कामक 
सबभबतरे य सो सबभबत कामभ नयहेको अफस्थाभा साधायण सदस्महरुको 
फैठकरे बनवाकचन अबधकृत बनमिु गने छ। 

  (ख )सो बनवाकचन अबधकृतरे बनवाकचन अबधकृतभा बनमिु बएको 
बभबतरे एक भषहना बबत्र बनवाकचन गयाई सिन ुऩनेछ। 

  (ग )सो बनवाकचनभा ऩने खचक कामक सबभबतरे हमफस्था गने छ।  

  (घ )मसभा कामक सबभबतको ऩदाबधकायीहरुराई भतदान वा सहभबत ाया 
साधायण सबाको सदस्महरुरे छान्न ेछन। 

  (२ )ऩदावबध्-  

  (क )कामक सबभबत सदस्म तथा ऩदाबधकायीहरुको ऩदावबध बनवाकक्षचत 
बएको बभबत देक्षख २ फषकको हनु ेछ। 

  (ख )सो गदठत कामक सबभबतको ऩदावबध सभाप्त हनु १भषहना अगावै 
सभूहको साधायण सबा फोराई नमाॉ कामक सबभबतको चनुाव गयाउन 
अबनवामक हनुेछ। 

  (ग)काय ् सबभबतरे बफधानभा उल्रेक्षखत आयनो कामककार सभाप्त हनु 
अगावै बनवाकचन गयाउन नसकेको तथा बनजको कामक अवबध सभाप्त 
बएऩबछ सो कामक सबभबतको सदस्महरुको सबभबतरे आयनो सबभबतको 
फैठक फोराई एउटा तदथक (प्रफन्ध वा तमायी)सबभबत खडा गरय सो तदथक 
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सबभबत ाया साधायण सबाको फैठक फोराई नमाॉ सबभबतको गठन गने 
छ। 

   (घ )कामक सबभबतको ऩदावबध सभाप्त हनु ुअगावै कामकयत कामक सबभबत 
कुनै षकबसभफाट बॊग हनु गएभा बैग बएको कामक सबभबतरे आयनो 
क्षजम्भभा यहेको कागजऩत्र नगद क्षजन्सी कामकबाय सभेत सम्ऩणुक सदस्मको 
सबा फोराई अथवा कामाकरम सक्षचव बए सो राई फझुाई सो को बयऩाई 
बरन ुऩनेछ। 

   (ङ )सो नगयेभा मस सभूहराई हानी नोिसानी बएभा सो कामक 
सबभबतका अध्मकाष् य सक्षचव दवैुरे सॊमिु रुऩभा हमहोनुक ऩने छ। 

 (३ )उम्भेदवायको अमोग्मता्-  

    (क )कृषष ऩेशाभा सॊरग्न नबएको हमाक्षि।  

    (ख )कृषष सभूहभा नबएको हमाक्षि ।  

    (ग )सभूहको उदेश्म बफऩरयत कामक गने हमाक्षि।  

    (घ )भानबसक अवस्था साभान्म दठक नबएको हमाि क्षा । 

    (ङ )पौजदायी अबबमोगभा सजाम ऩाएको हमाक्षि।  

 (४ )अषवश्वासको प्रस्ताव्-  

                  साधायण सबाको सदस्महरु भध्मेफाट एक बतहाई 
सदस्महरुरे कामक सबभबत उऩय अषवश्वासको प्रस्ताव ल्माई दईु बतहाई 
सदस्महरुफाट सो प्रस्ताव ऩारयत बएभा कामक सबभबत षवघटन हनुेछ।तय 
अषवश्वासको प्रस्ताव आएभा पाईको भौकाफाट फक्षञ्चत गरयने छैन । 

 

 (५)याक्षजनाभा्-  
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       (क )मस सभूहको अध्मऺरे उऩाध्मऺ बए सभऺ य अध्मऺ 
फाहेक अन्म कामक सबभबतका ऩदाबधकायीहरुकरे अध्मऺ सभऺ याषवनाभा 
ददन सिने छन । 

 (ख )कामक सबभबतको फैठकफाट स्वीकृत नबए  सम्भ बतबनहरु आयना 
ऩदभा फहारी यही यहनेछन । 

(६ )षवधान सॊशोधन्-  

    (क )सभूहको षवधान सॊशोधन गनक आवश्मिा ऩनक आएभा साधायण 
सबाको सदस्महरु भध्मेका कक्षम्तभा ५१ % सदस्मको उऩक्षस्थबतभा 

बफधान भस्मौदा ऩेश गने छ । 

   (ख )उऩक्षस्थती सदस्महरु भध्मेका दईु बतहाई फहभुतफाट बफधान 
सॊशोधन भस्मौदा ऩारयत बएभा बफधान सॊशोधन गरयने छ । 

   (ग )सॊशोबधत बफधान स्थाबनम बनकाईको कृषष शाखाफाट अनभुोददत 
नबएसम्भ सॊशोधन बएको भाबनने छैन । 

(७ )बनमभ फनाउने्-  

            साधायण सबारे आन्तरयक सॊचारन बनमभहरु फनाउन 
सिनेछ । 

(८ )उऩ-सबभबतहरु गठन गनक सिनछे्-  

                     साधायण सबारे एवॊ कामक सबभबतरे साधायण 
सबाको स्वीकृत बरई आयना कामकक्रभहरु सञ्चारन गयी सभूहको रक्ष्म 
य उदेश्म प्राप्त गनक उऩसबभबतहरु फनाउन सिने छ। 

 (९ )षवघटन्-  

      (क )सभूह को षवधान फभोक्षजभ कामक सञ्चारन गनक नसषक वा 
उदेश्म प्राप्त गनक असपर बए वा तीन फषकसम्भ सभूह नषवकयण नबएभा 
सभूह षवघटन हनुे छ । 
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     (ख )मदद कुन ैकायणवश सभूह षवघटन बएको अवस्थाभा सभूहभा 
फचत बएका यकभ सम्ऩणुक सदस्महरुराई षपताक गनुक ऩने छ। 

(१० )सभूह छोूनु ऩने अफस्था  /सदस्मको भतृ्मु /सदस्मरे ऩाएको 
अवसय्-  

      (क )कुन ै ऩबन सदस्मरे सभूह छोून चाहेको खण्डभा बनजको 
नाभभा सॊकरन बएको षहतकोष यकभफाट ५ % कट्टा गरय फाॉकी यकभ 

बिुानी गरयने छ। 

      (ख )मदद कुन ैसदस्मको भतृ्म ुबएभा बनजरे फचत गयेको सम्ऩणुक 
यकभ बनजको सफबन्दा नक्षजकको आपन्तराई सभूहरे ददने हमाज सषहत 
षपताक गरयनेछ। 

      (ग )सभूहरे कुनै ऩबन सॊघ /सॊस्था  /कामाकरमफाट ऩाएको कुन ै
ऩबन अवसय साभग्रीहरु आवश्मिा हेयी सभूहको फैठकफाट बनणकम गयाई 
ऩारोऩारो गयी सफै सदस्मरे ऩाउने गयी षवतयण गरयने छ । 

(११ )सभूहको चर अचर  सम्ऩबत् -  

      (क)  सभूह बफघटन बए ऩपात सभूहको चर अचर सम्ऩबत 
स्थाबनम बनकामको कृषष तथा ऩश ुशाखाको बनणकम फभोक्षजभ हनुेछ। 

      (ख )उि बनणकम क्षचत नफझेुको खण्डभा बनणकमको जानकायी 
ऩाएको ३५ ददन बबत्र सम्फक्षन्धत तहको उऩ भेमय /उऩाध्मऺ सभऺ 

बनवेदन गनक सषकने छ । 

      (ग )खण्ड (ख )फभोक्षजभ उऩ-भेमय /उऩाध्मऺरे गयेको बनणकम 
अक्षन्तभ हनुेछ। 

(८ )अन्म्-  

    सभम ,ऩरयक्षस्थबत अनसुाय नमाॉ कु याहरु सवकसम्भबतरे थषऩदै जानेछन 
। 
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 ………………………                                                                         
                    …………………………                                               

 (सभूह अध्मऺ)                        
                    (श ााखा अबधकृत                  ) 

 
 
 

           आज बभबत२०   / /गतेका ददन मस आभचोक 
गा.ऩा.कृषष शाखाभा कामकयत यहेका कभकचायी-----------
श्री......................................को सॊमोजकत्वभामस गा.ऩा.को वडा 

नॊ.....................को....................................  

टोरभा तऩक्षशर फभोक्षजभको कृषकहरुको 
उऩक्षस्थबतभा .....................................................नाभक कृषष सभूह 
गठन गयी सभूहको ऩदाबधकायीहरु सभेत चमन गयी बनम्न प्रस्ताव उऩय 

छरपर गयी सवकसम्भबतरे बनणकम ऩारयत गरयमो ।इबत सम्फत २० ..... 
सार ...............  .भषहना      गते     योज शबभ ्।  

                                

                              तऩक्षशर  

  उऩक्षस्थबत 

१ .अध्मऺ श्री  

२ .उऩाध्मऺ श्री                                                         
                                        ३   सक्षचव श्री  

४ .सहसक्षचव श्री  

५ कोषाध्ऺ श्री 
६   .सदस्म श्री  
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        प्रस्तावहरु  

१  .सभूहको बनमबभत फैठक सम्फन्धभा ।  

२  .सभूहको सदस्म शलु्क तोकन ेसम्फन्धभा ।  

३  .सभूहराई बफबधवत दताक गयाउने सम्फन्धभा ।  

४  .सभूहको ऩान नॊ .बनकाल्ने सम्फन्धभा ।  

५  .सभूहको षहतकोष स्थाऩना गने सभ ा्फन्धभा । 

६ .सभूहको सॊचारक सबभबत गठन सम्फन्धभा  

 
 
 

                          बनणकमहरु  
 

१ .प्रस्ताव नॊ.१ भाथी छरपर गदाक मस सभहुको बनमबभत फैठक 
प्रत्मेक भषहनाको ........गते अबनवामक रुऩभा फस्ने बनणकम गरयमो । 

२ .प्रस्ताव नॊ.२ भाथी छरपर गदाक मस सभूहको सदस्म शलु्क 
जनषह रु )         (       .भात्र भाबसक का दयरे कामभ गयी 
बनणकम ऩारयत गरयमो । 

३ .प्रस्ताव नॊ  .३ उऩय छरपर गदाक मस सभूहराई मस आभचोक 
गा.ऩा .भा बफबधवत दताक गयाउन आवश्मक कागजात सषहत सभूहका 

अध्मऺ वा सक्षचव श्री..................................................राई 
ऩठाउने बनणकम गरयमो। 

४  .प्रस्ताव नॊ .४ उऩय छरपर गदाक मस सभूहराई ऩानभा दताक 
गयाउन को रागी आवश्मक कागजात सषहत गा.ऩा .सॉग सहकामक गयी 

 सभूहका अध्मऺ श्री.....................................................राई 
आन्तरयक याजस्व कामाकरमभा ऩठाउन ेबनणकम गरयमो । 
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५ .प्रस्ताव नॊ .५ उऩय छरपर गदाक मस सभूहभा सॊकबरत बएको 
यकभ सभूहको षहतकोष स्थाऩना गयी मस गा.ऩा .भा सॊचाबरत फाकभा 
कृषष शाखाको बसपारयशभा फचत खाता खोरनको राबग मस सभूहको 

अध्मऺ श्री ..............................................य सक्षचव 
/कोषाध्मऺ श्री..................................................राई सॊमूि 

खाता खोल्न ऩठाउन ेबनणकम गरयमो ।    

   ६  .मस सभूहको बफबबन्न कामकक्रभहरु सॊचारन गनकको रागी 
अध्मऺ- १ जना ,उऩाध्मऺ-१ जना ,कोषाध्मऺ -१ जना ,    सक्षचव -१ 

जना य सदस्महरुफाट -३ जना (भषहरा सदस्म छन बन ा ेकक्षम्तभा १ -२ 
जना अबनवामक फाॉकी ऩरुुष( गयी                                                                                                                                                                                                                     

       .जम्भा ७ सदस्म सॊचारक सबभबत गठन गने बनणकम गरयमो ।  

                          आबथकक फषकको अन्तभा सदस्म सॊख्माको 
क्षस्थबत 
आबथकक 
फषक 

 

 

   (१)  

सदस्म सॊख्माभा 
थऩ /घट य  

   जम्भा फचत 
कोष 

 

     (२)  

सदस्म ाया 
जम्भा बएको 

 कोषको 
भौजदुा क्षस्थबत  

 

      (३)  

           

घट /फढको 
कायण(कोरभ-२भा ( 

  फढीको राबग +य 
घटीको राबग- 

         क्षचन्ह रगार 

            (४)  
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सक्षचवको सही   .................कोषाध्ऺको सही    ...................
  अध्मऺको सही...................         

 

             सभूह फचत कोषको फाषषकक क्षस्थबत             
                                                   

                                                   
                                                 
 आबथकक 
फषक 

   गत फषकको 
यकभ रु. 

फचत कोषभा 
घट /फढको  कायण 
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सभूह सदस्मताको रागी बनवेदन 

श्रीभान ्अध्मऺ ज्मू, 

 ..............................कृषक सभूह.............................. बोजऩूय 

 

भहोदम, 

भ मस सभूहको षवधानराई स्वीकाय गयी सभूहको सदस्मता प्राप्त 
गने इच्छा बएकोरे बनमभानसुाय सदस्मता प्रदान गनुक हनु षवनम्र अनयुोध 
गदकछु । 

 

बनवेदकको षववयण 

नाभ्– 

 

फावकुो नाभ :– 

 

ठेगाना :– 

 

शैक्षऺक मोग्मता :– 
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कृषष ऩेशाभा दखर :– 

 

खेती /जग्गाको षववयण : – 

 

रगाउने गयेको फारीहरु :– 

 

सभूहको सदस्मताको बसपारयस गने सभूह सदस्मको:– 

 

१) नाभ :–    

दस्तखत :–  

 

२) नाभ :–   

दस्तखत :– 

                                                         
बनवेदकको नाभ :-  

                                                                          
दस्तखत :-  

 
 
 

                 प्रगबत  बफवयण पायभ 

 
 
 
 

गा .ऩा.को नाभ्-  आभचोक       वडा नॊ   )        (    .टोर्-  
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कृषक सभूहको नाभ्- 

 

     उत्ऩादन         क  )एकाई्-  

                     ख  )जम्भा रागत रु: .-  

 

 उत्ऩादकत्व (उत्ऩादन/ऺेत्रपर: )-  

 

 उत्ऩादनको षवक्री भूल्म (रु .इकाई)  

 

उत्ऩादनको कुर भलु्म रु : .-  

 

  कामक बफवयण्- 

 

 सहबागी सदस्महरुको सॊख्मा्- 

 

  प्रप्त सहामता रु : .-  

 

        श्रोत १  )                                    (फाट  

        श्रोत २  )                                    (फाट  

 

  ऺते्रपर वा सॊख्मा य इकाई :-  

 

 खुद आम्दानी (कुर आम्दानी –  रागत खचक  )रु: .-  

 
 

  कैषपमत्- 
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ऋण भाग पायाभको नभनुा 
                                                           

बभबत :– 

 

श्रीभान ्अध्मऺ ज्मू, 

 ..............................कृषक सभूह.............................. बोजऩूय 

  

षवषम  :ऋण उऩरहध गयाईददने फाये ।  

 

भहोदम, 

 

उऩयोि सम्फन्धभा भराई  .............................................
काभको राबग यकभको आवस्मकता ऩयेकोरे रु  ..................अऺयेऩी 

 ...............................भात्र सभूह षहतकोषफाट ऋण उऩरहध गयाई 
ददन ु हनु अनयुोध गदकछु । साथै मसै बनवेदनको साथ जभानी 
सदस्महरुको बसपारयस ऩेश गयेको छु । बनमभानसुाय ऋणको षकस्ता, 
भाबसक व्माज, भाबसक फचत बनमभत रुऩरे प्रत्मेक भषहना फझुाउने छु । 

बनवेदकको नाभ् 
दस्तखत् 
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जभानी सदस्महरु : 
दस्तखत                    :नाभ , ठेगाना :–  

दस्तखत                   :नाभ ठेगाना : –  

दस्तखत :–                  नाभ ठेगाना :– 

 

सभूह कामारकम प्रमोजनको राबग 

 

भाॊग बए फभोक्षजभको ऋण रु ( ...................अऺयेऩी 
................................भात्र )भाबसक षकस्ता 

रु(..........................अऺयेऩी 
.......................................भात्र)।उऩरहध  बएको बभबत :– 

 .............उऩरहध बएको चेक नॊ : –   .................  

 
 
 
 

कोषाध्मऺ                           सक्षचव                              
अध्मऺ 
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श्री भान ्प्रभखु प्रशासषकम अबधकृत ज्मू 

                      आभचोक गा .ऩाको कामाकरम फारॉखा ,
बोजऩयु।            बभबत्-२०     /      /  

 भापक त ,श्री--------नॊ .वडा कामाकरम --------------------------
बोजऩयु। 

           बफषम् -कृषष सभूह दताक गयी ददन ुहनु फाये । 

भहोदम  

      उऩयोि सम्फन्धभा मस गा.ऩा .कृषष शाखाको सहमोगभा हाभी 
आपै सॊगदठत बई आभचोक गा.ऩा.भा गठन बएको हाम्रो सभूह दताक गयी 

ऩाउन बनम्न बफवयणहरु सॊरग्न गयी नेऩारी नागरयकताको प्रबतबरषऩ 
सषहत क्षशयभा रु.१०/-को षटकट टाॉबस मो बनवेदन गरयएको छ ।  

                                                        
               --------------------------  

                                                                        
सभूह अध्मऺको दस्तखत 

                                                                        
बभबत् -२०     /    /  

                           सभूहको बफवयण  
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कृषक सभूहको नाभ ------------------------------------------------
------------- ठेगाना्-गा.ऩा. को नाभ् -आभचोक गा.ऩा .वडा नॊ .-----

(टोर                      )  सभूहको षकबसभ   .............जनही 
सदस्म शलु्क रु .---------- प्रबत भषहनाको जम्भा षहतकोष रु .-----------
-----  हारसम्भ षहतकोषभा जम्भा यकभ रु .-------------------------  

सदस्म सॊख्मा् - ऩरुुष---- भषहरा---- जम्भा ------जना । बनमबभत 
फैठक फस्ने ददन प्रत्मेक भषहनाको         गते 

सभूहको उदेश्म् -----------------------------------------------------
-----------। गठन बभबत् - -------------------                   

                

                   सॊचारक सबभबतको ऩदाबधकायीहरुको नाभ  

क्र .स.   
ऩदाबधकायीको 
नाभ 

 ऩद      
सम्ऩकक  
नम्वय 

  
दस्तखत 

पोटो 

  अध्मऺ          
         
         

    

  

  उऩाध्मऺ    
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  सक्षचव    

  कोषाध्मऺ    

  सदस्म    

बसपारयस गनेको सही.................. 
 
                

अनसूुची २ 

कृषक सभहु दताकको प्रभाणऩत्रको नभनुा 
 

गाउॉ कामकऩाबरकाको कामाकरम 

……………. गा .ऩा.  

 

कृषक सभहु दताक प्रभाण -ऩत्र  

सभहु ऩिबतराई सवु्मवक्षस्थत गदै कृषष प्रसाय कामकराई टेवा 
ऩमुाकउने उदे्दश्मरे मस बोजऩयु क्षजल्राको …………….. गा .ऩा .वडा नॊ .

 .........भा बभबत  ...............भा गदठत श्री  .......................
कृषक सभहुराई मस कामाकरमको अबबराेखभा दताक गरय मो 
प्रभाणऩत्र प्रदान गरयएको छ । 
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                       .........................             
    .............................  

 कृषष शाखा प्रभखु                                     
   प्रभखु प्रशासकीम अबधकृत 

             (कृषक सभूह दताक प्रभाणऩत्रको ऩछाबड ऩानाभा 
यसे)  

क्र .स.  नषवकयण बभबत नषवकयण गने 
कामाकरम प्रभखु 

कैषपमत 

देक्षख सम्भ 

१.     

२.     

३.     

४.     

५.     

 
 

अज्ञािे 

याम वहादुर उपरकोटी 

प्रमुख प्रिासकीय ऄमधकृत 


