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प्रमाषिकरि भएको षमषत
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फिदिम नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
कृफि फिकाश शाखा, फिदिम
१ नं. प्रिे श, नेपाि

साना लसं चाई फिशेि कार्यक्रम कार्ायन्िर्न कार्यफिलि
१ पृष्ठभुलम
कृफि िािीको उत्पािन तथा उत्पािकत्ि बढाउन लसं चाईको महत्िपूर्य भुलमका खेिेको हुन्छ। ठू िा लसं चाई
आर्ोजनाहरुको लनमायर् िागत खचय र समर् बढी िाग्ने तथा तत्काि फकसानको समस्र्ा समािान गनय नसफकने भएकािे
फकसानहरुको िास्तफिक आिश्र्कतामा आिाररत सामूफहक उपभोक्ताका स-साना सतह लसं चाई प्रर्ािी सं रचनाहरु, बिायतको
पानी जम्मा गने पानी पोखरीहरु, भुलमगत लसं चाई प्रर्ािी, नफिनतम प्रफिलिमा आिाररत लसं चाई प्रर्ािीको लनमायर्, सं ञ्चािन
एिं ममयत सं म्भार गरी लसं चाई व्र्िस्थापन गनय अनुिान सहर्ोग दिई लसं चाई सुफििा सुलनश्चता गनय साना लसं चाई फिशेि
कार्यक्रम सं ञ्चािनको िालग ससतय बजेट व्र्िस्था भएको छ।खाद्य सूरक्षा एिं आर् आजयनको पृष्ठभुलममा सं ञ्चािन गररने
र्ो कार्यक्रम कृिक सहकारी सं स्था/ उपभोक्ता सलमलत िा सं स्था/ कृिक समूह/व्र्िसाफर्क कृफि िमयहरुमा केन्द्न्ित रहेर
कार्ायन्िर्न गररने छ।
२ उद्धेश्र्: लसं चाई क्षेत्रको फिस्तार माियत कृफि िािीको उत्पािन तथा उत्पािकत्ि बृफद्ध गिे आर् आजयनको माध्र्मबाट
गरीिी लनिारर्मा टे िा पुर्र्ाउने ।
३ पररभािा
र्स लनिे न्द्शकामा:
३.१ साना लसं चाई फिशेि कार्यक्रम भन्नािे पहाडमा बढीमा २५ हेक्टर ( लसचाई लनलत २०७०) लसं चाई हुने गरी नेपाि
सरकारको तिय बाट बढीमा रु तीन िाख सम्मको अनुिान सहर्ोग र उपभोक्ता समेतबाट ईफिमेटको कम्तीमा १५% को
रकम नगि िा न्द्जन्सी िा श्रमिान िा तीनै थरीको सहर्ोग र्ोगिान स्िरुप उपिब्ि गराई लनमायर् गररने स-साना सतह
लसं चाई प्रर्ािी सं रचनाहरु आिाररत लसं चाई प्रर्ािी िाई जनाउँ िछ।
३.२ सहकारी सं स्था/उपभोक्ता सं स्था िा सलमलत/ कृिक समूह/कृफि िामय भन्नािे मान्र्ता प्राप्त हुने गरी स्थाफपत भई
सफक्रर् रुपमा कार्य गरररहेका कृफि सहकारी सं स्था/उपभोक्ता सं स्था िा सलमलत/कृिक समूह/ कृफि िामयहरुिाई
जनाउँ िछ।
४ आर्ोजना छनौटका आिारहरु:
क) सं स्थाको सफक्रर्ता िा सििता
ख) समािेन्द्शता
ग) आर्ोजनाको िालग फिलतर् सहभालगता
घ) सतह लसं चाई
ङ) कार्यक्रमको आिश्र्कता तथा प्राथलमकता
च) लसं न्द्चत क्षेत्रिि फिस्तार तथा व्र्िसाफर्करर्को सम्भािना

५ सं र्ोजक िा लनजको िाफर्त्ि
साना लसं चाई फिशेि कार्यक्रमको िालग फिदिम नगरपालिका कृफि फिकास शाखा िाई सं र्ोजक तोकी न्द्जम्मेिारी दिने िा
लनज नभएको खण्डमा प्रमुखिे कुनै अलिकृत िा कमयचारीिाई सं र्ोजक तोकी न्द्जम्मेिारी सुन्द्म्पनु पनेछ।
५.१ सं र्ोजकिे नगरका अन्र् सम्बन्द्न्ित प्राफिलिकको सहर्ोगमा लनरीक्षर्, अनुगमन जस्ता कार्यहरु गनुय पनेछ।
५.२ सं र्ोजकिे प्रत्र्ेक आर्ोजना सम्बन्िी भए गरे का कार्यहरुको सं न्द्क्षप्त अलभिेख राख्नु पनेछ।
६ कार्यक्रम सं ञ्चािन प्रफक्रर्ा
६.१ सूचना प्रिाह: फिदिम नगरपालिकािे साना लसं चाई फिशेि कार्यक्रम सं ञ्चािन गिाय अपनाउनुपने आिारहरु तथा
कार्यफिलि बारे आ-आफ्नो क्षेत्रमा सूचना सं ञ्चार प्रफिलिका उपर्ुक्त माध्र्मबाट कन्द्म्तमा ३० दिनको सूचना प्रिाह गराउनु
पने छ।
६.२ लनिेिन: उपर्ुक्त कार्यक्रम अन्तगयत सं ञ्चािन हुने कुनै पलन लसं चाई आर्ोजना कार्ायन्िर्नको िालग सहकारी सं स्था/
उपभोक्ता सलमलत िा सं स्था/ कृिक समूह/ कृफि िमय बाट लनिेिन माग िारम फिदिम नगरपालिकामा पेश गनुप
य ने छ
(अनुसून्द्च १)।र्सरी माग पत्र िताय गराउँ िा सहकारी सं स्था/ उपभोक्ता सलमलत िा सं स्था/ कृिक समूह को तियबाट प्रलत
आर्ोजना रु १००।-का िरिे राजश्व िान्द्खिा गरी बैक भौचर िा नगि पेश गनुप
य नेछ।
६.३ स्िोघोिर्ा: आर्ोजना मागको लनिेिन िताय गराउँ िा सहकारी सं स्था/उपभोक्ता सलमलत िा सं स्था/कृफि समूह/ कृफि
िामयहरुको तियबाट आर्ोजना माग गरे कै कामका िालग िोहोररने गरी अन्र् कुनै पलन लनकार्बाट अनुिान माग नगरे को
स्िघोिर्ा समेत सं िग्न गनुप
य नेछ।
६.४ आर्ोजना (न्द्स्कम) को मोटामोटी िागत र लनिेिन सं स्था/समूह/िमयिे व्र्होने प्रलतशत समेत आफ्नो लनिेिनमा
खुिाउनुपनेछ।
छनौट प्रकृर्ा: फिदिम नगरपालिकािे साना लसं चाई कार्यक्रम बारे माग भई आएका लनिेिनहरु ििा ३ बमोन्द्जमका
आिारहरुको अलिनमा रही प्रारन्द्म्भक छनौट गरी साना लसं चाई फिशेि कार्यक्रम छनौट सलमलतबाट पाररत गराउनु पनेछ।
र्सरी पाररत भएका आर्ोजनाहरुको िागत ईफिमेट िे हार् अनुसार हुन ु पनेछ।
(क) रु १५०,०००।- सम्म िागत िाग्ने सम्भािना भएका स्कीमको हकमा ईररगेसन ईन्द्न्जलनर्ररङ्ग लबिर्मा तालिम
प्राप्त कृफि प्राफिलिकिे स्थिगत सबेक्षर् गरी िागत ईफिमेट तर्ार गरी स्िीकृलतको िालग फिदिम नगर
कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा पेश गनुप
य नेछ।
(ख) रु १५०,०००।- भन्िा बढी िागत िाग्ने सम्भािना भएका स्कीमको हकमा उपिब्ि नगरपालिकामा कार्यरत
ईन्द्न्जलनर्र/सब- ईन्द्न्जलनर्र/अन्द्स्सस्टे न्ट सब- ईन्द्न्जलनर्र बाट स्थिगत सभेक्षर् गरी िागत ईफिमेट तर्ार गरी
स्िीकृलतको िालग फिदिम नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा पेश गनुप
य नेछ।
(ग) र्ी सबै फकलसमको न्द्स्कमको िागत ईफिमेटको स्िीकृलत फिदिम नगरपालिका प्रमुख प्रशासफकर् अलिकृतबाट
गराउनु पनेछ। उक्त कार्यको िालग आिश्र्क िै . भ्र. भ. फिदिम नगरपालिकाबाट उपिब्ि हुनेछ।
६.६ साना लसं चाई फिशेि कार्यक्रम छनौट सलमलत
साना लसंचाई फिशेि कार्यक्रम आर्ोजनाहरु छनौट गनय समन्िर्, अनुगमन, मुल्र्ाङ्गनका िालग फिदिम नगरपालिका अन्तगयत
आलथयक फिकास सलमलत रहनेछ।

६.७ िागत ईफिमेट: िागत ईफिमेट तर्ार गिाय कुि िागतको (जनसहभालगताको रकम बाहे क) बढीमा ३% कन्द्न्टन्जेन्सी
स्िरुप रान्द्खनेछ जुन रकम फिदिम नगरपालिकािे साना लसं चाई कार्यक्रम अनुगमन, मुल्र्ाङकन तथा मसिन्ि सामाग्री र
अन्र् ब्र्िस्थापफकर् कार्यमा नेपाि सरकारको प्रचलित आलथयक ऐन लनर्म अनुसार खचय गनुप
य नेछ।
६.८ कार्य सम्पन्न प्रलतिेिन:- लडजाईन, ईफिमेट, र सम्झौता अनुसार आर्ोजना (न्द्स्कम) को कार्य पूर्य रुपिे सम्पन्न भई
सं ञ्चािन भएको अिस्थामा तपलसि बमोन्द्जम कार्य सम्पन्न प्रलतिेिन दिनु पनेछ।

•

लनमायर् कार्य सूपरलभजन गने िा िाईनि फिि तर्ार गरी भुक्तानीको िालग पेश गने िा सुपरलभजन गरी िाईनि
फिि तर्ार गने प्राफिलिकबाट आईटमिाईज कार्य सम्पन्न प्रलतिेिन तर्ार गरी सहकारी सं स्था/उपभोक्ता सलमलत
िा सं स्था/कृिक समूह/कृफि िामयमा पेश गने ।

•

र्सरी प्राप्त कार्य सम्पन्न प्रलतिेिन बारे सहकारी सं स्था/उपभोक्ता सलमलत िा सं स्था/कृिक समूह/कृफि िामय
तथा फिदिम नगरपालिका बाट स्थिगत लनरीक्षर् गरी सन्तोकजनक रुपमा सम्पन्न भएको लनमायर् कार्यको
अन्द्न्तम भुक्तानी र स्कीमको संञ्चािन अिस्था बारे सं स्था/ सलमलत/ समूहको बैठकबाट लनर्यर् गराई फिदिम
नगरपालिकामा पेश गने ।

•

बैठकको लनर्यर् सफहत कार्य सम्पन्न प्राप्त भए पलछ कार्यक्रम सं र्ोजकको लसिाररसमा फिदिम नगरपालिकािे
भुक्तानी दिने व्र्िस्था गनेछ।

•

फिदिम नगरपालिकािे कार्य सम्पन्न भएका आर्ोजनाहरुको जानकारी आलथयक फिकास सलमलतमा गराउने र
सम्बन्द्न्ित सं स्था/ सलमलत/ समूह/ सहकारी िाई कार्य सम्पन्नताको प्रमार् पत्र सफहत आर्ोजना हस्तान्तरर्
गने ।

६.९ ममयत/सं म्भार:- आर्ोजना सम्पन्न भई हस्तान्तरर् भैसकेपलछ सोको ममयत सं म्भार गने सम्पूर्य न्द्जम्मेिारी सम्बन्द्न्ित
सहकारी सं स्था/उपभोक्ता सलमलत िा सं स्था/ कृफि समूह तथा कृफि िमयको हुनेछ।
६.१० अनुगमन/सुपररिेक्षर्: साना लसं चाई फिशेि कार्यक्रमको अनुगमन तथा मुल्र्ाङकन फिदिम नगरपालिकाको कार्ायिर्/
आलथयक फिकास सलमलत बाट गररनेछ।
७ प्रगलत प्रलतिेिन:
प्रगलत प्रलतिेिन तथा कार्य प्रगलतको मूल्र्ांकन िे हार् बमोन्द्जमको प्रलतशतमा समार्ोजन गरी प्रस्तुत गनुप
य नेछ।

•

सूचना प्रकाशन, लनिेिन सं किन, प्रारन्द्म्भक सबेक्षर् र प्राथलमकता लनिायरर्

- १०%

•

आर्ोजना पफहचान, िागत ईफिमेट तर्ारी, आर्ोजना छनौट सम्झौता तथा कार्य आिे श -२०%

•

कार्य सम्पािन लनरीक्षर्, कार्य सम्पािन प्रलतिेिन तथा भुक्तानी

-७०%

८ कार्य तालिका
फिदिम नगरपालिका कृफि फिकास शाखािे साना लसं चाई लबिेश कार्यक्रम अन्तगयतका आर्ोजना कार्ायन्िर्नको िालग एक
कार्य तालिका लनमायर् गरी र्था समर् सम्पन्न गनुप
य नेछ।

अनुसूची-१
साना लसं चाई कार्यक्रमबाट सहर्ोगको िालग दिनुपने लनिेिन

लबिर्: साना लसं चाई कार्यक्रमबाट सहर्ोगको िालग अनुरोि
श्री प्रमुख प्रशासफकर् अलिकृत
फिदिम नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् फिदिम, पाँचथर।
महोिर्,
हामी लनम्न लिन्द्खत लनिेिन िारम (क) मा हस्ताक्षर भएका व्र्ान्द्क्तहरुबाट फिदिम नं . पा. िडा नं . ................
मा

अिन्द्स्थत..................................................... लसचाई आर्ोजनाको िालग साना लसचाई कार्यक्रमबाट सहर्ोग

पाउँ भनी बतयमान तथा सं म्भाफित उपभोक्ताहरुको तियबाट प्रलत आर्ोजनमा रु १००।-(एक सर्) का िरिे राजश्व िान्द्खिा
गरे को भौचर िा नगिै पेश गरी आर्ोजना कार्ायन्िर्नमा िाग्ने मोटामोटी बजेट र समूहको लनर्यर् प्रलतलिफप सफहत र्ो
लनिेिन दिएका छौ।हामीिे र्स कार्यक्रम अन्तगयत अपनाउनुपने नीलत र कार्यफिलिहरु सम्पूर्य रुपमा बुझेका छौ।र्सका
िालग आिश्र्क लनिेिन िारमहरु (क) र (ख)

सम्बन्द्न्ित कमयचारीहरुको मद्दत बाट भरी पेश गरे का छौ।

स्िघोिर्ा: हालमिे माग गरे को आर्ोजनाको कामकै िालग िोहोररने गरी अन्र् कुनै पलन लनकार् बाट अनुिान रकम माग
गरे का छै नौ।
लनिेिक
कृफि सहकारी/जि उपोक्ता सलमलत/ कृफि समृह/ कृफि िामयको
अध्र्क्ष/ प्रलतलनलिको नाम:
हस्ताक्षर:
लमलत:
सं स्थाको छाप:

लनिेिन िारम (क)

सतह लसं चाईको िालग लनिेिन साथ सं िग्न हुनपु ने लनिेिन िारम
क्र.सं .

उपभोक्ता लनिेिकहरुको नाम

ठे गाना/स्थालनर्

प्रलतलनलित्ि गरे को

लनकार्को नाम तथा

क्षेत्र (न्द्शर,मध्र् र

िडा नं.

पुच्छर)

िस्तखत

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
ििब्र्:- उपरोक्त १५ जना जि उपभोक्ता लनिेिकहरु मध्र्े न्द्शर, मध्र् र पुच्छर बाट ५-५ जनाको प्रलतलनलिव्ि हुनपु ने
छ। एक पररिारबाट एक जना जग्गा िनीमात्र सिस्र् रहनेछ।

लनिेिन िारम (ख)

१. आर्ोजना सम्बन्द्न्ि फििरर्
१.१ प्रस्ताफित आर्ोजनाको नाम:....................................................................................................................
१.२ प्रस्ताफित आर्ोजनाको फकलसम: नर्ाँ, ममयत सुिार िा अन्र् खुिाउने.......................................................
१.३ प्रस्ताफित आर्ोजनाको ठे गाना: न्द्जल्िा.................. स्थालनर् लनकार्को नाम: .................. िडा नं...
१.४ क) ितयमान जि उपभोक्ताहरुको पररिार सं ख्र्ा .......................
ख) ितयमान जि उपभोक्ताहरुको सं ख्र्ा ...................................
१.५ क) थप सं म्भाव्र् पररिार सं ख्र्ा ............................................
ख) थप सं म्भाव्र् जि उपभोक्ता सं ख्र्ा......................................
२. आर्ोजना स्थि सम्म पुग्ने बाटो
बाट (ठाउँ )

सम्म (ठाउँ )

सम्भाव्र् सािन

अनुमालनत िुरी र समर्

(पैिि िा गाडी)
फक.लम.

घण्टा/दिन

३.प्रस्ताफित कार्य िा आर्ोजना बाट िाभान्द्न्ित हुने उपभोक्ताहरुको फििरर्
लस.नं.

जग्गा िनीको नाम

स्थालनर् लनकार्को नाम र

पररिार सिस्र्

ठे गाना

सं ख्र्ा

फकता नं.

क्षेत्रिि/रोपनी

िस्तखत

जम्मा
४.पुरानो लसं चाई आर्ोजना भए सो को पृष्ठभुमी
लस.नं.

लनमायर्
फकलसम

आर्ोजनाको

गरी सकेको कार्य
बिय

रकमको

रकम रु.

श्रोत

कार्यक्रमको

कार्ायन्िर्न

हािको

नाम

फिलि

न्द्स्थलत

५. पानीको श्रोत:
लस.नं.

श्रोतको नाम

फकलसम (सािभरी/ बियमा मात्र

औित जि प्रिाह/से./ घण्टा
बिे

फहउँ िे

नोट- पानीको श्रोतको फकलसम साि भरी पानी हुने ि बिायमा मात्र हुने के कस्तो हो खुिाउनु पने ।

चैते

६. पानीको श्रोत मुहान सम्बन्िमा कुनै फकलसमको फििाि छ फक छै न। छ/ छै न
७. जि उपभोक्ता कृिकहरुको सं गठन
७.१ जि उपभोक्ता कृिकहरुको सं गठन छ फक छै न। छ/ छै न
७.२ र्दि छ भने न्द्जल्िा जिस्रोत सलमलत िा न्द्जल्िा प्रशासन कार्ायिर्मा सं स्था िताय भएको छ फक छै न। छ/ छै न
•

उपभोक्ताहरु सं गदठत हुन तर्ार छन फक छै नन्। छन फक छै नन्

•

लनमायर्को फिलभन्न चरर्मा सहभालगता जुटाउन तर्ार छन फक छै नन्। छन फक छै नन्

७.३ ममयत सुिार आर्ोजना भए हाि चािु अिस्थामा छ फक छै न। छ फक छै न
७.४ र्दि चािु छ भने हाि आर्ोजनाको सं ञ्चािन ममयत सं म्भार कसिे गिै आएको छ। न्द्चनो िगाउनुहोस
७.४.१ जि उपभोक्ताहरु स्िर्ं द्धारा

(

)

७.४.२ अन्र् कुनै सं स्थाद्धारा

(

)

७.४.३ कुनै खास व्र्िस्था िा प्रथा नभएको (

)

७.५ प्रस्ताफित आर्ोजनाको लनमायर्/ ममयत सुिार भएपलछ त्र्सको सं ञ्चािन तथा ममयत सं भ्भार गने पूर्य न्द्जम्मेिारी लिन
उपभोक्ताहरु तर्ार छन फक छै नन्।छन/ छै नन्
८.ममयत सुिार आर्ोजनाको सं न्द्क्षप्त फििरर्
८.१ आिारभूत फििरर्
•

मूि नहर/कूिो पैनीको हाि भईरहेको िम्बाई ....................................फक.लम.

•

शाखा नहर/कुिो/पैनीको हाि भैरहको िम्बाई......................................फक.लम.

•

लसं न्द्चत क्षेत्रिि:.................................हेक्टर

•

सं रचनाहरुको सं ख्र्ा................................िटा

•

बिे बािी िाग्ने क्षेत्रिि.........................हेक्टर

•

फहउँ िे िािी िाग्ने क्षेत्रिि......................हेक्टर

८.१.२ प्रस्ताफित कार्यको फिफिरर्
•

फिस्तार िा नर्ाँ थप्नु पने मूि नहर/कुिो पैनीको िम्बाई

•

फिस्तार िा नर्ाँ थप्नु पने शाखा नहर/कुिो पैनीको िम्बाई

•

फिस्तार िा नर्ाँ थप्नुपने लसं न्द्चत क्षेत्रिि....................हेक्टर

•

फिस्तार िा नर्ाँ थप्नुपने सं रचनाहरुको फििरर्...................िटा

•

थप बिे िािी िाग्ने क्षेत्रिि...........................हेक्टर

•

थप फहउँ िे िािी िाग्ने क्षेत्रिि ...................हेक्टर

•

थप चैते िािी िाग्ने क्षेत्रिि..........................हेक्टर

८.२ आिारभुत समस्र्ा ( फििरर् छोटकरीमा उल्िेख गने)
८.२.१ मुहान बाट पानी ल्र्ाउँ िा पने समस्र्ा ...........................................
८.२.२ मुि नहर/कुिो /पैनीमा पानी च ुफहने समस्र्ा....................................
८.२.३ मूि नहर कुिो पैनीमा भत्कने िा च ुफहने समस्र्ा ...............................................
८.२.४ स्थार्ी स्रक्चर नभएको...................................................................................
८.२.५ लसं चाई व्र्िस्थापनको िालग सेडहरु नभएको........................................................
८.२.६ निी कटान पफहरो जाने................................................................................
८.२.७ अन्र् समस्र्ा.............................................................................................

८.३ सहर्ोगको आिश्र्कता
८.३.१ मुहानमा निी लनर्न्त्रर्: गनुप
य ने/नपने
८.३.२ बाँि िा इन्टे क लनमायर्: गनुप
य ने/नपने
८.३.३ मुि नहरको केही ठाउँ िाईलनङ्ग: गनुप
य ने/नपने
८.३.४ खोल्सा िा अन्र् ठाउँ मा स्थानी स्रक्चर: बनाउनु पने/ नपने
८.३.५ मूि नहर/ कुिो/ पैनीमा: क्षमता बढाउने/िम्बाई बढाउने/िुिै
८.३.६ शाखा नहर/कुिो/पैनीमा: नर्ाँ लनमायर् गनुप
य ने/क्षमता बढाउने/िम्बाई बढाउन/ िुिै
८.३.७ पानी बाँडिाँडका िालग आिश्र्क सं रचना: गनुप
य ने/ नपने
८.४ जि उपभोक्ता कृिकहरु स्िर्ंिे लनमायर् गनय नसक्नुका कारर्हरु न्द्चन्ह िगाउनुहोस।
८.४.१ ठू िो रकमको आिश्र्कता पने

(

८.४.२ प्राफिलिक लसप र ज्ञान नभएकोिे

)
(

)

८.४.३ िेरै पटक फिग्रे भत्केकोिे स्थार्ी समािान खोजेको
८.४.४ जि उपभोक्ताहरुमा सं गठनात्मक स्िरुप नभएको
८.४.५ सं गठन भए पलन सफक्रर्ता नभएको
८.४.६ िेरै पटक कोन्द्शस गरे र असिि भएको

(

(
(

)
(

)

)
)

९.जि उपभोक्ता कृिकहरुको असििता
आर्ोजनाको कार्यमा िाग्ने कुि खचयमा लनम्न अनुरुप सहभालगता व्र्होररने:
९.१ रकमका..............................प्रलतशत
९.२ श्रमिानमा ...........................प्रलतशत
९.३ न्द्जन्सीमा............................ प्रलतशत

ईफिमेट अनुसार उपभोक्ता तथा फिदिम नगरपालिकािे सम्पन्न गने कार्यको बाँडिाँड
फिदिम नगरपालिकािे गने कार्यहरु
आईटम नं.

आईटमको
फििरर्

जम्मा
प्रलतशत खचय

कार्य सम्पन्न गने लमलत:

पररमार्

मूल्र्

िाभग्राहीहरुिे गने कार्यहरु
आईटम नं.

आईटमको
फििरर्

पररमार्

मूल्र्

साना लसं चाई कार्यक्रम सम्बन्द्न्ि सम्झौता पत्र
१. र्ो सम्झौता पत्र सहकारी सं स्था/ जि उपभोक्ता सं स्था/ कृिक समूह/ कृफि िमय र फिदिम नगरपालिका फिच
साना लसं चाई र्ोजना कार्ायन्िर्न प्रर्ोजनको िालग प्रर्ोग गररनेछ।
२. र्ो सं म्झौता, सं म्झौता भएको लमलत िे न्द्ख प्रारम्भ भएको मालननेछ।
३. उपभोक्ता समूहहरुिे सम्झौता भएको लमलत बाट कार्य शुरु गनुय पनेछ।
४. साना लसं चाई र्ोजनाको लनमायर् कार्य उपभोक्ता समूह आिैिे गनुय पनेछ।आिैिे नगरी िोस्रो व्र्ान्द्क्त िा सं स्थािाई
ठे क्कापट्टा दिई गराउन पाईने छै न।
५. भुक्तानी गने सम्बन्िमा सुपरलभजन गरी िाईनि फिि तर्ार गने प्राफिलिकबाट कार्य सम्पन्न प्रलतिेिन तर्ार गरी
उपभोक्ता समूहको बैठकबाट लनर्यर् गराई फिदिम नगरपालिकामा प्राप्त भएको सात दिन लभत्र सम्बन्द्न्ित
समूह/सहकारी िमयको नाममा बैंक चेक माियत भुक्तानी दिईनेछ।
६. र्स र्ोजनाको लनमायर् कार्य सोही आ.ि. लभत्र सम्पन्न गनुप
य नेछ।
७. उपभोक्ता समूहको िापरिाफहको कारर्बाट कार्य सम्पन्न नभई हानी नोक्सानी भएमा त्र्सको सम्पूर्य न्द्जम्मेिारी
उपभोक्ता समूहको हुनेछ।
८. उपभोक्ता समूहिे लनमायर् कार्यको साियजलनक जानकारी गराउनुपनेछ।
९. आर्ोजना सम्पन्न भई हस्तान्तरर् भैसकेपलछ सो को ममयत सं म्भार सम्बन्द्न्ि कार्य सम्बन्द्न्ित उपभोक्ता समूहको
हुनेछ।
१०. लनमायर् कार्य अथिा र्स सम्बन्द्न्ि कुनै फििाि आएमा आलथयक फिकास सलमलतको लनर्यर् अन्द्न्तम हुनेछ।
११. र्स सम्झौतामा उल्िेख भएका कुराहरुमा र्स बमोन्द्जम र अन्र् कुराहरुमा प्रचलित ऐन लनर्म अनुसार हुनेछ।

..........................
अध्र्क्ष/प्रलतलनलि प्रमुख
नाम :
उपभोक्ता समूहको नाम:
सं स्थाको छाप:

……………………………

…………………………….

कृफि फिकास शाखा

कार्ायिर् प्रमुख

साना लसं चाई फिशेि कार्यक्रम अलभिेख (रे कडय) िारम (नमुना)
न्द्जल्िा:

लस.नं.

नगरपालिका:

आ.ि.

आर्ोजनाको नाम:

भाररत प्रगलत

जम्मा लनकासा रु

जम्मा खचय रु.

आर्ोजनाको

आर्ोजनाको

नाम

फकलसम (नर्ाँ

ठे गाना

ि.ई.

जम्मा खचय रु

िाभान्द्न्ित

रकम

लसचाई हुने क्षेत्रिि हे.

कै

पररिार

लनमायर्/पुरानो

सं ख्र्ा

ममयत सं म्भार
कार्ायिर्को

जनसहभालगता

अन्र् सं ि

जम्मा

नर्ाँ

पुरानो

जम्मा

लसं चाई

स्िीकृत

सं स्थाबाट

रु

लनमायर्

ममयत

सुफििा

बजेट

सहर्ोग

बाट

सं भ्भार

उपिब्ि

बाट

बाट
उत्पािनमा
हुन सक्ने
बृफद्ध ( मे.
टन)

माटो परिक्षण गिी माटो सुधािको लागग सामाग्री/ प्रगिगध गितिण/ हस्तान्तिण कार्यक्रम
१ माटो पररक्षर् तालिम तथा न्द्शफिर
पररचर्: र्ोजनाबद्ध रुपिे खास ठाउँ को माटोको समस्र्ािाई प्रस्याउन अलभर्ानको रुपमा माटो पररक्षर् न्द्शफिर सं ञ्चािन
गररन्छ।र्स्तो न्द्शफिर प्रार् जसो िुई दिन सम्म गररन्छ।
कार्यक्रमको उद्धेश्र्:

•

कृिक सहभालगतामा उियराशन्द्क्तको जानकारी लिनुको साथै स्थिगत रुपमा माटो फिश्लेिर् गनुय ।

•

बािी उत्पािन क्षेत्रमा स्थिगत माटो फिश्लेिर् कार्य गरी माटो व्र्िस्थापन सम्बन्द्न्ि प्रफिलिहरु लसिाररस गनुय ।

कार्यक्रमको आलथयक पक्ष/खचय/ मापिण्ड/नमयस:

क्र.सं .

कार्यफििरर्

इकाई

पररमार्

िर

जम्मा

• खाजा

सं ख्र्ा

५०

१००

५०००

• व्र्ानर

सं ख्र्ा

१

१०००

१०००

• रन्द्जिर

सं ख्र्ा

१

१५०

१५०

सं ख्र्ा

१००

१०

१०००

पफहिो दिन
१

उिघाटन कार्यक्रम

२

पचाय/सूचना

३

१०० िटा माटो नमुना परीक्षर्को िालग

१००००

ररएजेन्ट एकमुि
४

माटो जाँच गने कमयचारी को िालग भ्रमर्

सं ख्र्ा

२

५०००

१००००

सं ख्र्ा

१

५००

५००

भत्ता
५

माटो जाँच कोठा व्र्िस्थापन
िोस्रो दिन
माटो

व्र्िस्थापन

तालिम

तथा

अन्तफक्रर्ा
६

कार्यपत्र िापत पाररश्रलमक

सं ख्र्ा

४

१०००

४०००

७

प्रिचन िापत पाररश्रलमक

सं ख्र्ा

४

६००

२४००

८

खाजा

सं ख्र्ा

५०

१५०

७५००

९

स्टे शनरी

सं ख्र्ा

५०

५०

२५००

१०

सं र्ोजक भत्ता

दिन

२

५००

१०००

११

सहर्ोगी भत्ता

दिन

२

३००

६००

१२

प्रलतिेिकको पाररश्रलमक

१०००

१३

फिफिि

३५०

जम्मा

४७०००

कृफि च ुन फितरर्: स्िीकृत सरकारी/ न्द्जल्िा/स्थालनर् िररे ट अनुसार

भकािो सुधाि कार्यक्रम
पररचर्: दिगो रुपमा माटोको उबयरा शन्द्क्त कार्म राख्न परम्परागत तररकामा उत्पािन भैरहेको प्राङाररक मिको मुख्र्
श्रोत गाईबस्तुको मिमुत्र नै हो । गाईबस्तुको मि तथा मुत्रमा भैरहेको खाद्यतत्ििाई बचाउन र गुर्स्तर बृफद्ध गनय
भकारो सुिार एक प्रमुख कार्य भएको र र्स अलभर्ानबाट प्राङाररक अलभर्ानमा समेत महत्िपूर्य र्ोगिान दिन सक्ने भएको
र्थाथयतािाई समेत मध्र्नजर गरर र्ो प्रस्ताि सहर्ोगी हुने भएको र बतयमान समर्को माग अनुरुपको उत्पािन गनय तथा
रसार्लनक प्रभािबाट केफह हि सम्म मुक्त गरी पर्ायिरर् तथा िातािरर्मा समेत महत्िपूर्य भुलमका खेल्नेछ।
कार्यक्रम सं ञ्चािनको उद्धेश्र्:

•

गुर्स्तररर् गोठे मि उत्पािन तथा प्रर्ोग माियत प्राङ्गाररक उत्पािनिाई जोड दिने।

•

रसार्लनक मिको प्रर्ोग गरी कृफि उत्पािन िागत घटाउने।

•

दिगो कृफि फिकास गरी खाद्य सुरक्षामा र्ोगिान पुर्र्ाउने।

न्र्ुनतम मापिण्ड:
भकारो सुिार गिाय कन्द्म्तमा पलन ३ िटा पशुका िालग भुँईबाट गहुँत नच ुफहने गरी पक्की गररनुपने, गहुँत सं किन याङ्की
को ब्र्िस्था हुनपु ने र भकारो अथायत मिखाि िाक्ने खाडििाई घाम र पानी बाट जोगाउनको िालग छानोको ब्र्िस्था
गररनुपने कुरािाई आिार मालननेछ।
अनुिान प्राप्त गनय सक्ने लनकार्हरु :

•

कृिक समूह

•

कृफि सहकारी

अनुिान दिईने रकम प्रिाह

•

िडा छनौट फिदिम नगरपालिका आलथयक फिकास सलमलत माियत हुनेछ।

•

कृफि समूह तथा कृफि सहकारीको छनौट सम्बन्द्न्ित िडा कार्ायिर्को लसिाररस माियत हुनेछ।

•

प्रलत भकारो सुिार रु.१०,०००।- (िश हजार रुपर्ाँ मात्र) अनुिान रकम उपिब्ि गराईने छ।

•

३० घर पररिार सं ख्र्ा र्स कार्यकमबाट िाभान्द्न्ित हुनेछन।

भकारो सुिार कार्यक्रम सम्बन्द्न्ि सम्झौता पत्र
१

र्ो सम्झौता पत्र कृफि सहकारी सं स्था/कृिक समूह र फिदिम नगरपालिका फिच भकारो सुिार र्ोजना कार्ायन्िर्न
प्रर्ोजनको िालग प्रर्ोग गररनेछ।

२

नगरपालिकाको प्राफिलिक माियत तर्ारी ईफिमेट बमोन्द्जमको कार्य हुन ु पनेछ।

३

र्ो सं म्झौता, सं म्झौता भएको लमलत िे न्द्ख प्रारम्भ भएको मालननेछ।

४

समूह/ सहकारीहरुिे सम्झौता भएको लमलत बाट कार्य शुरु गनुय पनेछ।

५

भकारो सुिार र्ोजनाको लनमायर् कार्य उपभोक्ता समूह आिैिे गनुय पनेछ।आिैिे नगरी िोस्रो व्र्ान्द्क्त िा सं स्थािाई
ठे क्कापट्टा दिई गराउन पाईने छै न।

६

भुक्तानी गने सम्बन्िमा सुपरलभजन गरी िाईनि फिि तर्ार गने प्राफिलिकबाट कार्य सम्पन्न प्रलतिेिन तर्ार गरी
उपभोक्ता समूहको बैठकबाट लनर्यर् गराई फिदिम नगरपालिकामा प्राप्त भएको सात दिन लभत्र सम्बन्द्न्ित
समूह/सहकारीको नाममा बैंक चेक माियत भुक्तानी दिईनेछ।

७

प्रलत भकारो सुिार कन्टे नजेन्सी सफहतको रु.१०,०००।- (िश हजार रुपर्ाँ मात्र) अनुिान रकम उपिब्ि
गराईने छ।

८

र्स र्ोजनाको लनमायर् कार्य लमलत

९

लभत्र सम्पन्न गनुप
य नेछ।

समूह सहकारीको िापरिाफहको कारर्बाट कार्य सम्पन्न नभई हानी नोक्सानी भएमा त्र्सको सम्पूर्य न्द्जम्मेिारी
उपभोक्ता समूहको हुनेछ।

१० उपभोक्ता समूहिे लनमायर् कार्यको साियजलनक जानकारी गराउनुपनेछ।
११ आर्ोजना सम्पन्न भई हस्तान्तरर् भैसकेपलछ सो को ममयत सं म्भार सम्बन्द्न्ि कार्य सम्बन्द्न्ित उपभोक्ता समूहको
हुनेछ।
१२ लनमायर् कार्य अथिा र्स सम्बन्द्न्ि कुनै फििाि आएमा आलथयक फिकास सलमलतको लनर्यर् अन्द्न्तम हुनेछ।
१३ र्स सम्झौतामा उल्िेख भएका कुराहरुमा र्स बमोन्द्जम र अन्र् कुराहरुमा प्रचलित ऐन लनर्म अनुसार हुनेछ।

..........................
अध्र्क्ष/प्रलतलनलि प्रमुख
नाम :
उपभोक्ता समूहको नाम:
सं स्थाको छाप:

……………………………

…………………………….

कृफि फिकास शाखा

कार्ायिर् प्रमुख

कृिक पाठशािा सं ञ्चािन कार्यक्रम
पररचर्: फकसानको घर घरमा गई आिुलनक कृफि प्रफिलि सम्बन्िी जानकारी गराउन िेरै प्राफिलिक हरुको आिश्र्कता
हुन्छ।तसथय स्थानीर् स्तरमानै फकसानहरुको उनीहरुको खेतबारीमा नै बािी अिलिभर बािी उत्पािन सं ग सम्बद्ध समस्र्ाहरु
केन्द्न्ित भई सहभालगतात्मक खोज र प्रर्ोगका आिारमा बािी उत्पािनका निीनतम प्रफिलिहरु अभ्र्ास गने थिो कृिक
पाठशािा हो।२५-३० जनाको मफहिा पुरुिहरुको समूहिाई कक्षा लभत्र पठन पाठन गराउनुको सट्टा खेतमा व्र्िहाररक
प्रर्ोगात्मक र खोजपुर्य तररकाहरु अपनाई बािी अिलिभर लनर्लमत रुपिे िािी िातािरर् प्रर्ािीको अििोकन, फिश्लेिर्
र समुह छिििको आिारमा आिु आिैिे ठोस लनर्यर् लिएर तत्काि आएका समस्र्ाहरुको समािान गनय सक्ने कार्य
पाठशािाको हो।
उद्धेश्र्:
प्रमान्द्र्त उन्नत प्रफिलिहरु स्थिगत रुपमा सहभालगतात्मक कृफि प्रसारको माध्र्मबाट कृफि प्राफिलिकहरुिे

•

फकसानहरुमा प्रिाह गने।
प्राफििकबाट कृिकहरुमा जानकारी तथा चेतना जगाई प्रफिलि हस्तान्तरर् कृिक स्िर्ंिाई सहभागी गराई

•

कृिकहरुको क्षमता फिकास माियत कृफि उत्पािनमा बृफद्ध ल्र्ाउने ।
कृिक पाठशािा सं ञ्चािन आलथयक मापिण्ड
क्र.सं .

कार्यफििरर्

इकाई

पररमार्

िर

जम्मा

१

स्थिगत कृिक अन्तरकृर्ा गोष्ठी (२ पटक) गोष्ठीमा छििि हुने

पफहिो पटक अन्तफक्रर्ा गोष्ठी गनय ४० जना कृिक सहभागीहरुिाई

सं ख्र्ा

४०

१००।-

४०००।-

िोस्रो पटक अन्तफक्रर्ा गोष्ठी गनय ३० जना कृिक सहभागीहरुिाई

सं ख्र्ा

३०

१००।-

३०००।-

लभन्िा लभन्िै लमलतमा २ पटक सम्म उल्िेन्द्खत लबिर्मा गोष्ठी सं ञ्चािन

सं ख्र्ा

७०

१००।-

७०००।-

गोष्ठी सं ञ्चािन गनय भत्ता प्रलत व्र्ान्द्क्त प्रलत दिन रु १००० का िरिे

सं ख्र्ा

४

१०००।-

४०००।-

र्ातार्ात खचय २ पटकको िालग दिनको २०० का िरिे २ जनािाई

पटक

४

२००।-

८००।-

सं ख्र्ा

४३२

१००।-

४३२००।-

लबिर्हरु: आई.फप.एम को महत्ि, बािी पात्रो र आिारभुत तथ्र्ाङ्क

सं किन, समूहको महत्ि, िैफङ्गक लबश्लेिर्, समस्र्ा पफहचान,कार्यक्रम
कार्य र्ोजना तर्ारीको िालग जम्मा खचय रकम

•

न्द्चर्ापान रु १०० का िरिे

•

न्द्चर्ापान रु १०० का िरिे

•

गिाय चाफहने रन्द्जिर, कपी, स्केि, डटपेन, लससाकिम, माकयरपेन, चाटय
पेपर

•

२ जना आई.फप.एम. सहजकताय/श्रोत व्र्ान्द्क्तिाई २ दिनको जम्मा

•

स्थिगत कृिक पाठशािा सं ञ्चािन गनय

२

•

२५ जना कृिक र २ जना सहजकतायको िालग रु.१०० का िरिे
१६ हप्ता सम्म खाजा न्द्चर्ा खचय

•

पाठशािा

सं ञ्चािन

गनयको

िालग

फिउ

फिजन,

बेनाय,

कम्पोि

१००००।-

मि,मिखाि, लसचाई, बोडय तथा अन्र् सामाग्रीहरु,प्िाफिक ड्रम, साईन

बोडयहरु, जैफिक लबिािीहरु, सूक्ष्म खाद्य तत्िहरु, हमोनहरु, पेग,
प्िाईउड बोडय, रं लगन किम, ब्राउन पेपर, गमिा, स्केि ठू िो,

पोलिलथन ब्र्ाग, रबर ब्र्ाण्ड, जािी कपडा, माकयर पेन, कैन्द्च, िागो,
िोटोकफप पेपर, मान्द्स्कङ्ग टे प, भाईि, गम आदि िढीमा

•

आई.फप.एम. सहजकताय/श्रोत व्र्ान्द्क्तिाई भत्ता २ जनािाई प्रलत हप्ता
रु. १०००/- का िरिे

सं ख्र्ा

३२

१०००।-

३२०००।-

•

र्ातार्ात खचय १६ दिन (हप्ताको १ दिन) को िालग दिनको रु २००
का िरिे २ जनािाई

पटक

३२

२००।-

६४००।-

सं ख्र्ा

८०

१००/-

८०००।-

कृिक दििस सं ञ्चािनको िालग

३

•

आमन्द्न्त्रत जनप्रलतलनि, न्द्जल्िा स्तरीर् कार्ायिर् प्रमुख तथा अन्र्
सहभागी कृिकहरु गरी जम्मा ७५ जनािाई रु १०० का िरिे
न्द्चर्ापान खचय

•

व्र्िस्थापन खचय स्टे ज लनमायर्, साउण्ड सलभयस, टे िि, कुलसय, भाँडा,
सास्कृलतक

कार्यक्रमका

िालग

रकम

ग्राि

ध्िजापत्ताका लनमन्त्रर्ा काडय, िोटोका िालग

•

पेपर,

चाटय

आई.फप.एम. सहजकताय/श्रोत व्र्ान्द्क्तिाई भत्ता २ जनािाई प्रलत हप्ता

सं ख्र्ा

२

१०००।-

२०००।-

र्ातार्ात खचय १ दिनको िालग रु २०० को िरिे २ जनािाई

पटक

२

२००।-

४००।-

रु १०००।- का िरिे १ दिनको िालग

•
४

२०००।-

पेपर,

कृिक पाठशािाको प्राफिलिक प्रलतिेिन तर्ारी, िोटोकफप, बाईन्द्न्डङ्ग

१०००।-

जम्मा

१२३८००।-

आदि (िुई प्रलत)

कार्यक्रम सं ञ्चािन प्रकृर्ा:

•

कृिक पाठशािा कार्यक्रमको सं ञ्चािन फिदिम नगरपालिकािे कृिक पाठशािा श्रोत ब्र्ान्द्क्त तथा कृिक सहजकताय
माियत गनेछ।

•

फिदिम नगरपालिकाबाट प्रफिलि ग्रहर्को स्तर लबिािी प्रर्ोग न्द्स्थलत कृिकहरुको सागाठलनक अिस्था सामान्द्जक
पुंन्द्ज (कृफि सहकारी तथा समूह) को अिस्था िा चेतना स्तर आदििाई मध्र्नजर गिे कार्यक्रम सं र्ोजकिे कृिक
पाठशािा सं ञ्चािन गने स्थान कृिक समूह तथा सहकारीहरुको छनौट गनेछ।समूह/सहकारी छनौट गिाय मफहिा,
जनजालत, िलित, फिपन्न, फपछलडएको समुिार् र क्षेत्रिाई प्राथलमकता दिनुपनेछ।फिगतका बिय हरुमा कृिक
पाठशािा सं ञ्चािन नभएका कृिक समूह तथा सहकारीहरुिाई प्राथलमकता दिनुपनेछ।

•

कृिक पाठशािा सं ञ्चािन गनुय अगाडी कृिक पाठशािा सहजकताय, जनप्रलतलनलि सं बन्द्न्ित स्थिमा गई पाठशािा
सं ञ्चािन गने क्षेत्रमा रहेका कृिक मफहिा िा लमन्द्श्रत समुहको समेत सहभालगता हुने गरी २५ जनाको कृिक
समूह छनौट गनय २ पटक अन्तफक्रर्ा गोष्ठी गने।

•

तुिनात्मक अध्र्र्न तथा पररक्षर्हरु सं ञ्चािन गनय आिश्र्क जग्गा अन्निािी तरकारीको िालग ५०० िगय लमटर
खेत/बारीको छनौट गने र कृिकहरु जम्मा भई छििि गरे र स्थानको लनिायरर् गने।

•

कुनै िािीको िािी अिलिभर कृिक समूहिे लनिायरर् गरे को हप्ताको एक दिन फिहान ७ बजे िे न्द्ख १२ बजेसम्म
अध्र्र्न र तालिम सं ञ्चािन गने।

•

कृिकहरुको आिश्र्ता अनुसार कृफि सं ग सम्बन्द्न्ित लबिर्बस्तुमा कन्द्म्तमा ३ िटा फिशेि कक्षा सं ञ्चािन गनुय
पने छ।

•

हरे क िािीमा िािी नलभत्र्र्ाउिै अन्र् कृिकहरुिाई र्स प्रफिलिको फिस्तार गने उद्धेश्र् रान्द्ख आमन्द्न्त्रत पाहुना
र अन्र् कृिकहरुिाई अध्र्र्न स्थि भ्रमर्, स्टि लनरीक्षर्, सास्कृलतक कार्यक्रम नजर गराई कृिक दििस
मनाउने उक्त कृिक दििसमा कृिक पाठशािामा सहभागी कृिकहरुिाई प्रमार्पत्र फितरर् सफहतको एक समापन
समारोह सं चािन गने।

कृिक पाठशािा कार्यक्रम सम्बन्द्न्ि सं म्झौता

•

र्ो सं झौता पत्र कृिक पाठशािा समूह र फिदिम नगरपालिकाको कार्ायिर् फिच कृिक पाठशािा कार्यक्रम
कार्ायन्िर्न प्रर्ोजनको िालग प्रर्ोग गररनेछ।

•

र्ो सं म्झौता, सं म्झौता भएको लमलत िे न्द्ख प्रारम्भ हुनेछ।लमलत

लभत्र सम्पन्न गरी सक्नु पनेछ।

•

कृफि प्राफिलिकको ईफिमेट बमोन्द्जमको कार्य सम्पन्न गनुप
य नयछ।

•

सहकारीको प्रस्तािना बमोन्द्जमको तरकारी िािीमा लबउ रोप्ने िे न्द्ख बािी तर्ारी (बजाररकरर्) सम्मको अिलि
सम्म पाठशािा सं ञ्चािन गनुप
य नेछ।

•

पाठशािमा कन्द्म्तमा २० र बफढमा २५ जना सहभागी कृिकहरुमा पाठशािा सं ञ्चािन गनुप
य नेछ।

•

तालिम प्राप्त कृिक सहजकताय तथा फिदिम नगरपालिका कृफि फिकास शाखाको श्रोत व्र्ान्द्क्तको सहर्ोगमा पाठशािा
सं ञ्चािन गनुप
य नेछ।

•

फिदिम नगरपालिकािे समूह/सहकारी माियत कृिक पाठशािाको कार्य सम्पन्नको लनर्यर् गरी अनुगमन पलछ मात्र
ईफिमेट बमोन्द्जम लनर्मानुसारको करकट्टी सफहतको रकम भुक्तानी गनेछ।बाँकी सम्पूर्य खचय भएको रकम सहकारी
स्िर्ंिे व्र्होनुय पनेछ।

•

र्ो सं झौतामा उल्िेख भएका कुराहरुमा र्स बमोन्द्जम र अन्र् कुराहरुमा प्रचलित ऐन लनर्म अनुसार हुनेछ।

अध्र्क्ष/प्रलतलनलि

कृफि फिकास शाखा

नाम:-

फिदिम नगरपालिका

ठे गाना
उपभोक्ता समूहको नाम:सं स्थाको छाप:-

प्रमुख प्रशासफकर् अलिकृत
फिदिम नगरपालिका

तिकािी िीउमा अनुदान कार्यक्रम
पररचर्:

तरकारी िािीको िालग व्र्िसाफर्क खेती गनय ईच्छु क नफिन प्रफिलिहरुको प्रर्ोग गरररहेका कृिकहरुको िालग

उन्नत तथा हाईलब्रड तरकारीको फिउ अनुिानमा सहर्ोग गरी र्ो कार्क्रम सं ञ्चािन गररन्छ।
कार्यक्रमको उद्धेश्र्:

•

ब्र्िसाफर्क तरकारी खेती गने कृिकको िालग तरकारी फिउमा सत प्रलतशत अनुिान लमल्ने ।

•

तरकारी उत्पािन तथा उत्पािकत्ि बृफद्ध हुने ।

आलथयक पक्ष
तरकारीको फिउ बजार मूल्र्को आिारमा खचय गनय सफकनेछ।तरकारी िािीको नाम र जात अलनिार्य समािेश हुन ु पने
छ।
कार्यक्रम छनौट प्रकृर्ा:

•

फिदिम नगरपालिका िडा कार्ायिर्को लसिाररस माियत कृिकहरु छनौट गररनेछ।

कार्यक्रम सं ञ्चािन प्रकृर्ा

•

तरकारी व्र्िसार् गने नर्ाँ कृिकहरुिाई प्राथलमकता दिईने छ।

•

मफहिा, िलित, जनजालत िाई बफढ प्राथलमकता दिईने छ।

•

भौगोलिक क्षेत्र बमोन्द्जम प्राफिलिक दृफिकोर्िे उपर्ुक्त तरकारीको फिउ फितरर् गनुय पने छ।

५०% अनुदानमा च्र्ाउ िीउ गितिण कार्यक्रम
पररचर्: कन्र्े तथा लसताके च्र्ाउ खेतीमा अलभरुन्द्च राख्ने कृिकहरुिाई च्र्ाउको िीउ फितरर् गररन्छ ।
कार्यक्रमको उद्धेश्र्: कृिकहरुिाई च्र्ाउ खेती गनय प्रोत्साफहत गनुय ।
कार्यफिलि: च्र्ाउ उत्पािक कृिकहरुिाई फिउ उपिब्ि गराउनुपनेछ।
आलथयक पक्ष: च्र्ाउ उत्पािन गने ईच्छु क कृिकहरुिाई च्र्ाउको फिउको मूल्र्मा ५०% अनुिान दिन सफकनेछ।

बाली संिक्षण कार्यक्रम
पररचर्: फिदिम नगरपालिका लभत्रमा फकरा, रोग आदििे प्रार्: बिे फपच्छे बािी नािी आक्रमर् गरे का हुन्छन।
कफहिेकाफह र्सिे प्रकोपको रुप लिन पलन सक्छ।र्स्तो अिस्थामा र्ो कार्यक्रमको प्रभािकारीता रहन्छ।
उद्धेश्र्: रोग र फकराहरुको प्रकोपबाट हुने क्षलत कम गनय कृिकहरुिाई सहर्ोग पुर्ायउनु।
कार्यफिलि:
रोग तथा फकरा िागेको िक्षर् हेरी कृफि प्राफिलिकको लसिाररसमा जैफिक, रसार्लनक फििािी तथा अन्र् आिश्र्क
उपकरर् उपिब्ि गराउनुपनेछ।
आथयक पक्ष:
स्िीकृत सरकारी/ न्द्जल्िा/ स्थालनर् िररे ट अनुसार जैफिक, रसार्लनक फििािी तथा अन्र् आिश्र्क उपकरर् अनुिान
दिन सफकनेछ।

५०% अनुदानमा कृ गि सामाग्रीहरु गितिण
पररचर्: व्र्िसाफर्क तथा करे साबारी खेती गनय अलभरुन्द्च राख्ने कृिकहरुिाई मागको आिारमा कृफि सामाग्रीहरु जस्तै
लसकेचर, हातेआरा, हजारी, स्प्रेर्र आदि फितरर् गररन्छ ।
कार्यक्रमको उद्धेश्र्: कृिकहरुिाई माग तथा आिश्र्कतामा आिाररत कृफि सामाग्रीहरु फितरर् गने

।

कार्यफिलि: कृिकको आिश्र्कता तथा माग बमोन्द्जमको कृफि सामाग्रीहरु फितरर् गररनुपने।
आलथयक पक्ष: व्र्िसाफर्क तथा करे साबारी खेती गने ईच्छु क कृिकहरुिाई कृफि सामाग्रीहरुको मूल्र्मा ५०% अनुिान
दिन सफकनेछ।

फिफदम नगिपागलका क्षेत्रको अगुिा कृ िकहरुको सिलताको कथा प्रकाशन
सििताका कथा प्रकाशनको उद्धेश्र्

▪

कृिक सििता कथा प्रकाशन गरर कृिक तथा कृफि पेशािाई मर्ायदित, सम्मालनत, आकियक पेशा बनाउन तथा
र्ुिािाई र्स तिय आकफियत बनाउन सहर्ोग गने |

▪

फिदिम नगरपालिकामा सं चालित कृफि गलतफिलिको प्रभाि न्द्चत्रर् गनय सहर्ोग गने |

▪

कृफि क्षेत्रमा भएको खचयको उपिार्ेता पुफि गनय एिं कृफि सुशासन (प्रफिलि तथा सेिा प्रिाह अिस्था) न्द्चत्रर्
गनय |
सििताको कथाको ढाँचा

१. व्र्न्द्क्तगत फििरर्
कृिकको नाम थर :
जन्म लमलत, स्थान तथा क्रम : (क्रम भन्नािे पफहिो, िोस्रो सन्तान ...... आदि )
बुिाको नाम :

आमाको नाम :

बा-आमाको पेशा :
हािको ठे गाना : (व्र्िसार् गिै गरे को ठे गाना उल्िेख गने )
स्थार्ी ठे गाना :
सम्पकय ठे गना :

न्द्जल्िा
न्द्जल्िा

बैबाफहक न्द्स्थलत :

:
:

गा फि स:
गा फि स:

िाडय न:
िाडय न:

सम्पकय न :

ई मेि :

(र्दि बैबाफहक हो भने भए छोरा छोरर सं ख्र्ा उल्िेख गने )

कृिकको शैन्द्क्षक न्द्स्थलत :
कृिक तथा व्र्िसार्को िोटो : (कृिकको पासपोटय िोटो तथा व्र्िसार्को िोटो सं ग्िन गरर पठाउने |)
२. कृिकिे कृफि पेशा अपनाउनु भन्िा अन्द्घको अिस्था ( Situation)

( कृिकको र्स पेशामा आउनुभन्िा अन्द्घ कस्तो अिस्था लथर्ो, कस्ता पाररिाररक, िातािरलनर् , अिस्था लथए, तहाको
कृफि अिस्था, प्रफिलिको अिस्था तथा भोग्नु परे को समस्र्ाको उजागर गने )

क्र

कृिकिे कृफि पेशा

स

अपनाउनु भन्िा

मागयिशयनहरु तथा लनिे शन

सम्भाफित प्रश्नहरु

िातािरर्ीर् तथा

कृिकिे व्र्िसार् अपनाउनु पुि य

तपाईिे

पर्ायिरर्ीर् अिस्था

हािापानी, मौिम, माटो, लसं चाईको

अन्द्घ हाि व्र्िसार् सं चािन भएको स्थिमा

अन्द्घको अिस्थाका
आर्ामहरु
क

अिस्था, प्राकृलतक प्रकोपको

अिस्थाको बारे मा जानकारी लिई

कृफि पेशा अपनाउनका च ुनौती तथा

कस्ता

हािको व्र्िसार् अपनाउनु भन्िा
कस्ता िातािरलनर् अिसर तथा

समस्र्ा रहेका लथए ?

जानकारी लिने

▪

पानी / लसं चाईको अिस्था

▪

जलमनको बर्यन तथा उपर्ोग
अिस्था

▪

हािापानी को प्रकार र अिस्था

▪

माटोको प्रकार तथा मलििोपना

▪

प्राकृलतक प्रकोप

▪

अन्र् आिश्र्कता महसुस भए थप
गने

ख

जीफिकोपाजयन अिस्था

कृिकिे व्र्िसार् अपनाउनु पुि य

कृिकको भरर् पोिर् कसरी हुन्थो
तथा आलथयक अिस्था कस्तो लथर्ो

तपाईिे

हािको व्र्िसार् अपनाउनु भन्िा

अन्द्घ तपाइको पाररिाररक अिस्था कस्तो
लथर्ो ?

उजागर गने

भरर् पोिर् कसरी हुन्थो ?माध्र्म

▪

श्रोत कस्तो लथर्ो ?
पाररिाररक न्द्शक्षा दिक्षा कस्तो

▪

लथर्ो कंहा लथर्ो

?

ु ा हातमुख जोड्न
लबहान बेिक

▪

समस्र्ा लथर्ो लथएन र्दि लथर्ो
भने के कस्ता लथए ?
ग

कृफि क्षेत्रको अिस्था

कृिकिे व्र्िसार् अपनाउनु पुि य कृफि

तपाईिे

क्षेत्रको समस्र्ा तथा अिस्था न्द्चलत्रत

अन्द्घ

गने

घ

समस्र्ाहरु तथा अिसर

कृिक के

समस्र्ा तथा अिसरिे

गिाय कृफि पेशा अपनाएका हुन न्द्चत्रर्
गने

हािको व्र्िसार् अपनाउनु भन्िा

कृफि क्षेत्रको अिस्था कस्तो लथर्ो ?

▪

प्रफिलिको उपिब्िता तथा उपर्ोग

▪

बजारीकरर्

▪

खेलतपाती प्रलत समाजको िारर्ा

▪

खेतीको प्रकार

▪

खेलत प्रर्ािी

▪

समस्र्ा तथा अिसर

तपाइिे र्स पेशा के कस्ता समस्र्ाहरु

तथा अिसर िे खेर अपनाउनु भएको हो ?

▪

प्रोलबंग

पाररिाररक भरर् पोिर् ?
आलथयक समस्र्ा ?
अन्र् अिसर ?

कृिकिे कृफि पेशा अपनाउनु भन्िा अन्द्घ अपनाएको पेशाको फििरर्

२.१
क्र स

अपनाएको पेशाको फििरर्

अिलि (ििय )

पेशाको मुख्र् कार्य फििरर्

२.२ कृिकिे कृफि पेशा अपनाउनु भन्िा अन्द्घ सरिर िाफियक आम्िानी कलत रहे को लथर्ो ?
३. कृिकिे ितयमान कृफि पेशा अपनाउन अलभप्रेररत गने कारक तत्िहरु (Triggering factor/motivational

factor/ turning point)
(र्स खण्डमा कृिकिे

बतयमान पेशा कसरी अंगािे, के कारर्िे अंगािे, कसिे सो पेशा अंगाल्न सहर्ोग गर्ो समर्

सन्िभय सफहत उल्िेख गने)
सं भाफित प्रश्नहरु

▪

तपाइँ के कस्ता समस्र्ा भोगेर िा के कस्ता अिसरिे आकियर् गरे र र्स पेशामा आउनु भर्ो िा प्रफिलि
अपनाउन पुग्नु भर्ो ?

▪

तपाई र्स पेशामा / प्रलबलि अपनाउन कसरी आउनु भर्ो ? कसिे सहर्ोग गर्ो ?

▪

कलत साि लतर को कुरा हो ?

४. Intervention
(र्समा फिदिम नगरपालिकाको कार्ायिर् िा सरोकार िािा लनकार्को के फक्रर्ाकिाप िा प्रफिलि िा कार्यक्रम िे
सििता हात िग्र्ो त्र्स बारे मा व्र्ाख्र्ा गने , साथै सििता तथा प्रफिलि उपर्ोगको समर्ाक्रमसं गै भएको पररितयन,
साझेिार सं स्था, िगानी आदि प्रन्द्स्टने गरर व्र्ाख्र्ा गने )
सं भाफित प्रश्नहरु

▪

तपाइिे के प्रफिलि, फक्रर्ाकिाप, िा कार्यक्रम प्राप्त भएपलछ िा अपनाए पश्चात सििता हात िाग्र्ो ? सो
प्रफिलि कुन बालि िस्तुहरुमा रहेको लथर्ो ?

▪

कफहिे लतर तपाइिे सो प्रफिलि अपनाउनु भएको लथर्ो िा फक्रर्ाकिाप गनुभ
य एको लथर्ो ?

▪

कलत क्षेत्रमा, कलतको िगानीमा सो प्रफिलि प्रर्ोग िा फक्रर्ाकिाप भएको लथर्ो ? िगानीको श्रोत के लथर्ो ?
र्दि ऋर् भए कलत र कहाँबाट प्राप्त भएको लथर्ो ?

▪

सो प्रफिलि अपनाए पश्चात कलत आम्िानी गनुय भएको लथर्ो ?

▪

सो प्रफिलिको बारे मा कसरी थाहा पाउनु भर्ो ?

▪

समर्क्रमसं गै प्रफिलि प्रर्ोगमा भएको पररितयन उल्िेख गने |
क्र स

समर् (ििय)

ग्रहर् गरे को प्रफिलि

ग्रहर् गरे को प्रफिलिको
पररर्ात्मक आर्ाम

▪

तपाईिे प्रफिलि/ फक्रर्ाकिाप ग्रहर् गने क्रममा हािसम्म कुन कुन सहर्ोगी सं स्थािे कस्तो सहर्ोग प्राप्त
गनुय भएको लथर्ो ?
क्र स

सहर्ोग गने

सहर्ोग प्राप्त

सं स्था

भएको ििय

के का िालग सहर्ोग प्राप्त
भएको लथर्ो

?

सहर्ोगको

सहर्ोगको

प्रकार

पररमार्

५. परीर्ामहरु (Results)
( र्समा फक्रर्ाकिाप िा कार्यक्रम सं चािन , प्रफिलि प्रर्ोगबाट प्राप्त तत्कािका प्रलतििहरु उल्िे ख गने जस्तै क्षेत्र
फिस्तार, आम्िालन फििरर्, उत्पािकत्िमा आएको पररितयन आदि )
सभाफित प्रश्नहरु

▪

तपाइिे पफहिा प्रर्ोग गरे को प्रफिलि िा सं चािन गरे को प्रफिलि अफहिे कलत क्षेत्रमा फिस्तार भएको छ ?

▪

सो बाट िाफियक आम्िानी कलत छ ?

▪

कलत िगानी गररएको छ ?

▪

उत्पािनमा कलतिे पररितयन भएको छ ?

▪

रोजगारी कलत लसजयना भएको छ ?

६. प्रभािहरु (Impacts)
( र्समा फक्रर्ाकिाप िा कार्यक्रम सं चािन , प्रफिलि प्रर्ोगिे पारे का प्रभािहरु लबशेि गरर आलथयक प्रभाि, सामान्द्जक
प्रभाि , पफहचान तथा आत्मसम्मान जस्ता कुराहरुिाई उल्िेख गने )
सभाफित प्रश्नहरु

▪

तपाईिे र्स पेशाबाट हािसम्म कलत बचत गनुय भएको छ ?

▪

तपाइिे र्स पेशाको आम्िानीबाट कतै घरजग्गा जोड्नु भएको छ र्दि जोड्नु भएको छ भने कहाँ कलत मूल्र्
बराबरको, कलत क्षेत्रिि उल्िेख गने |

▪

अन्र् सम्पलत आजयन (सिारी सािन खररि, सुन चाँिी खररि ) |

▪

अफहिे तपाईिाई समाजिे कसरी हेरेको पाउनुहन्ु छ? पफहिा र अफहिेको सामान्द्जक अिस्थामा के पररितयन
पाउनुभएको छ ?

▪

तपाईका छोरा छोरी कहाँ पढछन ? पेशािे छोरा छोरीको न्द्शक्षा दिक्षामा सहर्ोग पुगेको भए सो उल्िेख गने

▪

ु न्ु छ भने
तपाई र्स पेशा / प्रफिलि / फक्रर्ाकिापको सििता बापत पुरस्कृत हुन ु भएको छ ? र्दि हुनह
क्र स

पुरुस्कृत गने सं स्थाको नाम

पुरुस्कारको नाम/ िन रान्द्श

पुरस्कृत बिय

▪ तपाई अफहिे कुनै सामान्द्जक तथा राजनीलतक सं स्था/ सं गठनमा आिद्द हुनहु न्ु छ ? र्दि हुनहु न्ु छ भने कुन सं स्था
ु न्ु छ?
तथा कुन पिमा हुनह
७. कृिकको िारर्ा/ भनाइ/ प्रलतफक्रर्ा

( farmers reaction , Perception and quote )

(र्स खण्डमा कृिकको सो प्रफििी प्रलतको िारर्ा, सरोकार िािा लनकार् प्रलत कृिकको िारर्ा, र्स्तै पेशा
अपनाउन खोज्ने अन्र् व्र्न्द्क्त प्रलत आफ्नो भनाई जस्ता कुरािाई राख्ने | र्ो खण्डको उद्धेश्र् अन्र् व्र्न्द्क्तिाई र्स
पेशामा आउन बि प्रिान होस, सरोकारिािा लनकार्िाई intervention area पत्ता िाउन सन्द्जिो होस भन्ने भएकोिे
सोफह अनुसार प्रर्ास गने )
सं भाफित प्रश्नहरु

▪

तपाईको र्ो पेशा/ काम प्रलत अफहिे समाजिे कसरी हे रररहे को छ ? के भन्छ समाजिे ?

▪

तपाईको सििता िे खेर तपाईको क्षेत्रमा कलत जनािे सो प्रफिलि अपनाएका छन् िा कलत क्षेत्रमा सो
फिस्तार भएको छ ?

▪

ु न्ु छ िा हुन ु हुन्न र्दि हुनह
ु न्ु छ/ हुनहुन्न भने फकन ?
तपाई र्स पेशा प्रलत सन्तुि हुनह

▪

तपाईिाई आिुिे अपनाएको प्रफिलिको थप फिस्तार गनय िा अझै पररस्कृत गनय कस्तो सहर्ोग कुन कुन
लनकार्बाट आिस्र्क छ ?

▪

तपाई, तपाई जस्तै र्स क्षेत्रमा िागेका/ िाग्न िागेका र्ुिा/ समुिार्/साथीहरुिाई र्स पेशा/ प्रफिलि
सम्बन्िमा के भन्नु हुन्छ?

८. कृिकको भोगाई/लसकाई (lesson learned) तथा भािी र्ोजना (future Plan)
(र्स खण्डमा कृिक िे प्रफिलि ग्रहर्मा िालग पिायका भोगाई/ लसकाईहरु तथा भफिष्र्मा प्रफिलि/पेशािाई कसरर
अगाडी िीएर जाने सोच छ ( सम्भि भए सम्म पररर्ात्मक) सो कुरािाई िेख्ने
भाफित प्रश्नहरु

▪

तपाई र्स क्षेत्रमा िागेर प्रफिलि ग्रहर्को क्रममा के के

लसक्नु भर्ो ?

▪

तपाईको भफिस्र्को र्ोजना के छ ? भफिष्र्मा के गने सोच बनाउनु भएको छ ?

▪

तपाईिे सं चािन गरे को र्ो पेशा िामो समर्सम्म चल्छ भन्ने िाग्छ िा िाग्िै न ? र्दि िाग्छ भने सो का
कारर्हरु के हुन सक्छन ?

▪

तपाईिे अपनाएको प्रफिलि प्रलत तपाईको पररिारको िारर्ा के छ ? तपाईिे र्ो पेशामा पररिारको के
कस्तो सहर्ोग प्राप्त भएको छ ? तपाईका छोरा छोरीिे र्ो पेशा अँगाल्छ िा अंगाल्िै नन ? र्दि अँगाल्छ
िा अंगाल्िै नन भने सो का कारर्हरु के के हुन सक्छन ?

९. प्रफिलि प्रलतको अग्रसरता

▪

तपाईिाई ितािारर् मैत्री प्रफिलि ( प्रांगाररक, श्रोत सं रक्षर् प्रफिलि, जैफिक प्रफिलि जस्ता प्रफिलि ) को
िारे मा थाहा छ र्दि छ भने तपाईिे के कस्ता प्रफिलि प्रर्ोग गनुय भएको छ ?

▪

कृफि र्न्त्रीकरर् मा र्हािे के कस्ता प्रफिलि प्रर्ोग गनुय भएको छ ?

▪

कृफि फिमाको बारे मा र्हािाई जानकारी छ, तपाईिे कृफि फिमा गनुय भएको छ र्दि छ भने के मा कलत
रकम बराबरको लबमा गनुय भएको छ र्दि जानकारी भएर लन गनुय नभए सो का कारर्हरु के हुन
सक्िछन?

▪

हािसािै तपाइिे के कस्ता निीनतम प्रफिलि अपनाउनु भएको छ ? सो सुन्द्चकृत गने |

▪

र्दि निीनतम प्रफिलि अपनाएको भए सो को जानकारी कहाँ बाट प्राप्त गनुय भर्ो ?

९. सििता कथामा मालथका कुरा प्रकाशनाथय सहमत भएको सहमती पत्र सं िग्न गने

५०% अनुदानमा प्लागिक पोखिी तथा प्लागिक टनेलका लागग सहर्ोग
पररचर्: प्रलतकुि मौसममा लबलभन्न प्रकारका तरकारीहरु रोपी प्रलतकुि मौसममा उत्पािन गररने फिलभन्न प्रकारका तरकारीिाई
बेमौसमी तरकारी भलनन्छ।बेमौसममा उत्पािन गररने कुनै पलन तरकारीको उत्पािन प्रलत ईकाई क्षेत्रिि बाट खास
मौसममा भन्िा कम उत्पािन भएता पलन बजार मूल्र् बफढ आउनुका कारर् मौसमको भन्िा बढी नै िाईिा हुन्छ।र्सरी
र्स्तो तरकारी खेती प्िाफिक टनेि लनमायर् गरी गनय सफकन्छ भने पानी अभाि हुने क्षेत्रमा प्िाफिक पोखरी लनमायर् गरी
पानी सं किनको माध्र्मबाट लसं चाई को आिश्र्कता पुरा गनय सफकन्छ।
कार्यक्रमको उद्धेश्र्:

•

प्िाफिक घरमा बेमौसममा पलन मौसमी तरकारी जस्तै गुर्स्तरको तरकारी उत्पािन गरी मौसमी तरकारीिे भन्िा
बढी आन्िानी लिने।

•

तरकारी खेतीिाई मुख्र्ा पेशाकोँ रुपमा अपनाउने ।

•

बेरोजगारीको समस्र्ा कम गने सफकने।

कार्यफिलि

•

लसल्िपाउलिन प्िाफिक ६*१२m2 (प्िाफिक घरको िालग) १२० GSM

•

लसल्िपाउलिन प्िाफिक ८*१०m2 (प्िाफिक पोखरीको िालग) २२० GSM

आलथयक पक्ष
स्िीकृत सरकारी/ न्द्जल्िा/ स्थालनर् िररे ट अनुसार

र्ुिा लगक्षत ब्र्िसागर्क खेती कार्यक्रम
परिचर्: र्ुिाहरुलाई कृ गि पेशामा आकर्ियत गनय प्रगिगध, तागलम तथा िीउ पुुँजी सगहतको व्यिसागर्क तिकािी खेती
उत्पादन गनुय हो । २० देगख ५० बिय सम्मका नेपाली नागरिक लाई कृ गि व्यिसार्मा व्यिसागर्फककिण गिी आर्थयक उन्नती
गनुय हो । गिशेि गिे ि गबदेश बाट िके को बेिोजगाि र्ुिालाई र्स कार्यक्रम मा समािेश गिी आर् आजयन बढाउनु हो।
उद्धेश्र्:

•

तिकािी तथा च्र्ाउ व्यिसार् संञ्चालनको लागग आिश्र्क पने प्रगिगध तथा प्रगतस्पर्धय अनुदान प्रदान
गनुय।

•
•
•

र्ुिाहरुको लागग स्िदेशमा िोजगािीको अिसिहरु श्रृजना गनय सहर्ोग गने ।
र्ुिाहरुको आर् आजयनमा टेिा पुर्र्ाई कृ िक परििािको गजिनस्तिमा सुधाि ल्र्ाउन सहर्ोग पुर्र्ाउने
कृ गिजन्र् बस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्िमा बृगद्ध गने ।

कार्यक्रम संञ्चालन प्रकृ र्ा:

•
•
•

तिकािी खेती गरिने स्थल प्रागिगधक, भौगोगलक तथा आर्थयक दृगिकोणले उपर्ुक्त हुनु पनेछ।
तिकािी खेतीको लागग जगमन आफ्नै िा भाडमा गलएि गनय सफकनेछ।
व्यिसागर्क तिकािी खेतीको लागग सम्बगन्धत र्ुिाहरुले कु ल लागतको २५% भाि व्यहोनुय पनेछ।उक्त भाि िकम/
जनश्रमदान/गजन्सी गतनै थिी गिी हुन सक्छ।

•
•
•

मगहला, दगलत, गपछगडएको तथा गिपन्न र्ुिा िगयलाई गबशेि प्राथगमकता फदईनेछ।
िाताििणीर् अनुकुल गस्कमहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
एक पटक अनुदान पाएका कृ िकहरुलाई पुन: अनुदान फदईने छैन।

अनुिान दिईने रकम प्रिाह

•

िडा छनौट फिदिम नगरपालिका आलथयक फिकास सलमलत माियत हुनेछ।

•

कृिकहरुको छनौट सम्बन्द्न्ित िडा कार्ायिर्को लसिाररस माियत हुनेछ।

•

प्रलत कृिक रु. २०,०००।- (फिस हजार रुपर्ाँ मात्र) अनुिान रकम उपिब्ि गराईने छ।

•

२५ घर पररिार सं ख्र्ा र्स कार्यकमबाट िाभान्द्न्ित हुनेछन।

•

आिेिकको साथमा अनूसूची २ बमोन्द्जमको ढाँचामा आिूिे गनय चाहने न्द्स्कमको सं न्द्क्षप्त कार्यर्ोजना पेश गनुय
पनेछ।हरे क न्द्स्कममा कन्द्म्तमा थोपा लसं चाई सफहतको २ िटा प्िाफिक घर अलनिार्य समािेश हुनपु नेछ।

अनुसून्द्च १

र्ुिा िन्द्क्षत व्र्िसाफर्क खेती कार्यक्रममा अनुिान सहर्ोग प्राप्त गनयको िालग दिईने आिेिन-पत्र
श्री प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृत ज्र्ू,
फिदिम नगर कार्यपालिकाकाको कार्ायिर्
फिदिम पाँचथर।
लबिर्: र्ुिा िन्द्क्षत अनुिान सहर्ोग कार्यक्रम उपिब्ि गराई दिने बारे ।
महोिर्,
मिाई उक्त अनुिान सहर्ोग प्राप्त गरी तरकारी खेती गने लतव्र ईच्छा भएकोिे लनम्नानुसार कागजात राखी
लनिेिन गियछु।मैिे अनुिान सहर्ोग प्राप्त गरे मा लनिायररत प्रकृर्ा अनुसार नगर लभत्र रही कार्य गनेछु।पुनश्च: तपन्द्शि
अनुसारका कागजातहरु र्सै लनिेिन साथ सं िग्न राखेको व्र्होरा अनुरोि गियछु।
तपन्द्शि

•

अनुसून्द्च २ अनुसारको सं न्द्क्षप्त कार्यर्ोजना

•

नेपािी नागररकताको प्रमान्द्र्त प्रलतलिफप

•

अन्र् प्रमान्द्र्त प्रमार् पत्रहरु (तालिम, शैन्द्क्षक र्ोग्र्ता आदिको प्रलतलिफपहरु)

•

बैिेन्द्शक रोजगारबाट िकेको हकमा पासपोटय प्रलतलिफप

लनिेिकको
नाम:
िस्तखत:
ठे गाना:
िोन नं

अनुसून्द्च -२

र्ुिा िन्द्क्षत व्र्िसाफर्क खेती कार्यक्रमको अििारर्ाको सं न्द्क्षप्त कार्य र्ोजना
उद्यमी र्ुिा/र्ुितीको नाम थर:
ठे गाना:

गाउँ /टोि

िडा

नं

नगरपालिका

न्द्जल्िा
सं ञ्चािन गनय खोजेको

सम्बन्द्न्ि व्र्िसार् र स्थान:

सहर्ोग स्िरुप माग गरे को अनुिान रकम रु
आफ्नो िगानी
आफ्नो पाररिाररक श्रम
व्र्िसार्बाट उत्पािन हुने बस्तु
उत्पादित कृफि बस्तुको पररमार्
बजारर्ोग्र् पररमार्
व्र्िसार्मा नकारात्मक प्रभाि पाछय/पािै न।
िमयको नाम:
ठे गाना: गाउँ

सम्पकय नं
िडा नं

नगर

न्द्जल्िा

व्र्िसार् सं ञ्चािन गररने स्थान:
सं ञ्चािन गररने कार्य फििरर्:
क्र सं

सं ञ्चािन गररने फक्रर्ाकिाप

अनुिान सहर्ोग

लनन्द्ज िगालन

व्र्िसार् गरे को भए फिगत कलत बिय िे न्द्ख ………….. लनरन्तर गरर रहे को । बिय…………….
ब्र्िसार्को िालग श्रमको ब्र्िस्थापन: क) पाररिारीक

ख) बाफहरबाट

तियबाट सफह गनेको
नाम:

सं स्थाको छाप

पि
िस्तखत

लमलत:

ग) िुबै

जम्मा िगालन

मफहना……………………

र्ुिा िन्द्क्षत व्र्िसाफर्क खेती कार्यक्रमको सम्बन्द्न्ि सं म्झौता

•

र्ो सं झौता पत्र र्ुिा िन्द्क्षत व्र्िसाफर्क खेती कार्यक्रम र फिदिम नगरपालिकाको कार्ायिर् फिच कार्यक्रम
कार्ायन्िर्न प्रर्ोजनको िालग प्रर्ोग गररनेछ।

•

र्ो सं म्झौता, सं म्झौता भएको लमलत िे न्द्ख प्रारम्भ हुनेछ।लमलत

लभत्र सम्पन्न गरी सक्नु पनेछ।

•

सं न्द्क्षप्त कार्य र्ोजना बमोन्द्जमको कार्य सम्पन्न गनुप
य नयछ।

•

फिदिम नगरपालिका बाट आिश्र्ता अनुसार अनुगमन गनेछ।

•

फिदिम नगरपालिका कृफि फिकास शाखाको श्रोत व्र्ान्द्क्तको सहर्ोगमा कार्यक्रम सं ञ्चािन गनुप
य नेछ।

•

फिदिम नगरपालिकािे र्ुिा िन्द्क्षत व्र्िसाफर्क खेती कार्यक्रमको अनुगमन पलछ मात्र कार्यसम्पन्न प्रलतिेिनको
आिारमा लनर्मानुसारको करकट्टी गरी बाँकी रकम भुक्तानी गनेछ।बाँकी सम्पूर्य खचय भएको रकम कृिक स्िर्ंिे
व्र्होनुय पनेछ।

•

र्ो सं झौतामा उल्िेख भएका कुराहरुमा र्स बमोन्द्जम र अन्र् कुराहरुमा प्रचलित ऐन लनर्म अनुसार हुनेछ।

अध्र्क्ष/प्रलतलनलि

कृफि फिकास शाखा

नाम:-

फिदिम नगरपालिका

ठे गाना
सं स्थाको छाप:-

प्रमुख प्रशासफकर् अलिकृत
फिदिम नगरपालिका

५०% अनुदानमा बजािीकिणका लागग प्लागिक क्रेटमा सहर्ोग
पररचर्: व्र्िसाफर्क खेती गनय अलभरुन्द्च राख्ने कृिकहरुिाई मागको आिारमा कृफि सामाग्रीहरु जस्तै प्िाफिक क्रेट
फितरर् गररन्छ ।
कार्यक्रमको उद्धेश्र्: कृिकहरुिाई माग तथा आिश्र्कतामा आिाररत प्िाफिक क्रेट फितरर् गने

।

कार्यफिलि: कृिकको आिश्र्कता तथा माग बमोन्द्जमको प्िाफिक क्रेट फितरर् गररनुपने।
आलथयक पक्ष: व्र्िसाफर्क खेती गने ईच्छु क कृिकहरुिाई प्िाफिक क्रेट मूल्र्मा ५०% अनुिान दिन सफकनेछ। स्िीकृत
सरकारी/ न्द्जल्िा/ स्थालनर् िररे ट अनुसार

