
 

पैय ूँ गाउूँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड M 4                संखयााः 3           लिल ाः 2078/07/17 
              भाग-2 
पैय ूँ गाउूँपालिका 

कृषि सम्बन्धी काययक्रि संचािन काययषिलध - 2078 

प्रस् ािना : 

कृषि उत्पादन र उत्पादत्ििा िृषि गनयका िालग गाउूँपालिकाको कृषि क्षेत्रको व्यिसाषयककरणिा सहयोग पयुायउन पैय ूँ 
गाउूँपालिका गाउूँ काययपालिकाको कायायियको कृषि शाखाको िाषियक स्िीकृ  बजेटिा सिािेश भएका काययक्रि संचािनिाई 
पारदशी र प्रभािकारी बनाउनको िालग िाञ्छानीय भएकािे पैय ूँ गाउूँ काययपालिकािे यो काययषिलध बनाई िाग  गरेको छ। 

प्रारम्म्भक 

1. संम्क्षप्त नाि र प्रारम्भ : 
क) यो काययषिलधको नाि "कृषि सम्बन्धी काययक्रि संचािन काययषिलध, २०७8" रहेको छ। 

ख) यो काययषिलध पैय ूँ गाउूँपालिका गाउूँ काययपालिकाको कायायियिे स्िीकृ  गरेको लिल देम्ख िाग  हनुेछ। 

2. पररभािा : षििय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययषिलधिा, 

1. “कायायिय” भन्नािे पैय ूँ गाउूँपालिका गाउूँ काययपालिकाको कायायियिार्य सम्झन ुपनेछ। 

2. “िडा कायायिय” भन्नािे पैय ूँ गाउूँपालिका अन् गय का ७ िटै िडा कायायियहरूिाई सम्झन ुपनेछ। 

3. “शाखा” भन्नािे पैय ूँ गाउूँपालिका, गाउूँ काययपालिकाको कायायियको कृषि षिकास शाखा र पश ुसेिा शाखािाई 
सम्झन ुपनेछ। 

4. “अध्यक्ष” भन्नािे पैय ूँ गाउूँपालिकाको अध्यक्षिाई सम्झन ुपनेछ। 

5. “उपाध्यक्ष” भन्नािे पैय ूँ गाउूँपालिकाको उपाध्यक्षिाई सम्झन ुपनेछ। 

6. “प्रिखु प्रशासकीय अलधकृ ” भन्नािे पैय ूँ गाउूँपालिका, गाउूँ काययपालिकाको कायायियको प्रिखु प्रशासकीय 
अलधकृ िाई सम्झन ुपनेछ। 

7. “शाखा प्रिखु” भन्नािे पैय ूँ गाउूँपालिका गाउूँ काययपालिकाको कायायिय, कृषि शाखा िा पश ुसेिा शाखा प्रिखुिाई 
सम्झन ुपनेछ। 



8.  “ि ल्याङ्कन  था छनौट सलिल ” भन्नािे यस काययषिलध बिोम्जिको दफा 5 को उपदफा (१) बिोम्जिको 
सलिल िाई सम्झन ुपनेछ। 

9. “कृषि  था पशपुन्छी व्यिसाय” भन्नािे कृषि व्यिसाय  था पशपुन्छी पािन व्यिसाय, कृषि  था पशपुन्छी जन्य 
िस् कुो उत्पादन, बजारीकरण गने “व्यिसाय द ाय  था नषिकरण सम्बन्धी काययषिलध २०७८” बिोम्जि द ाय 
भएको व्यिसायिाई सम्झन ुपनेछ। 

10. “अनदुान” भन्नािे कृषि  था पशपुन्छीिा यिुा काययक्रि कायायन्ियन अन् गय  कृषि, ित्स्य र पशपुन्छी पािन 
सम्बन्धी उत्पादन, उत्पादन िृषिका िालग प्रयोग हनुे औजार उपकरणहरु प्रशोधन, ि ल्य अलभिृषि, बजारीकरण 
िगाय का काययहरुिा अनदुान प्रदान गररने नगद िा िस् गु  सहयोगिाई सम्झन ुपनेछ। 

11. “अनदुानग्राही” भन्नािे यस काययषिलध बिोम्जि अनदुान प्राप्त गने यिुा कृिक/उद्यिीिाई सम्झन ुपनेछ। 

3. काययक्रि संचािनको उद्दशे्यहरू : 
1.कृषि क्षेत्रको सम्भाब्य स्थानिा प्रिियन गरी बािी सगन ािा िृषि गरी जलिनको उत्पादकत्ि िृषििा सहयोग 

पयायउने। 

2.सषुिधा अपगु भई कृषिको व्यिसायीकरण गनय नसकेका कृिकहरूिाई व्यिसायिा सहयोग गरी खाद्यान्न,  रकारी, 
नगदे बािी खे ी िगाय  षिलभन्न सम्भाव्य बािीहरूको खे ी प्रबियनबाट उत्पादन र आय आजयन िृषि गने। 

3.आधलुनक कृषि प्रषिलध  था उन्न  प्रषिलधको प्रयोगबाट गणुस् रीय कृषि उत्पादन गरी ि ल्य अलभिृषि गने। 

4.खाद्यान्न, नगदे,  रकारी, फिफ ि बािी उत्पादनिा आधलुनक प्रषिलध र यान्त्रीकरणको प्रयोग गरी उत्पादन र 
उत्पादकत्ि िृषि गने साथै उत्पादन िाग  घटाउने। 

5.कृषि क्षेत्रको व्यिसायीककरण िाफय   स्िरोजगारी एिि ्उत्साही यिुाहरूिाई कृषि व्यिसायिा आकषिय  गने । 

 

4. काययक्रि कायायन्ियन : 
क) हाम्रा र राम्रा रैथाने बीउ षिजन संरक्षण  था उत्पादन काययक्रि/लसड बैक 

यो काययक्रि खाद्यान्न बािी धान, गूँह,ु  था िकैको रैथाने बीउ उत्पादनका िालग संचािन गरी परुानो स्थानीय  था 
रैथाने बीउ संरक्षण गने उद्देश्यिे संचािन गररनेछ। 

1. यस गाउूँपालिका लभत्र रहेका रैथाने बीउषिजन संरक्षणको िालग म्जन बैकको स्थापना शाखािे गनेछ। 

ख) अदिुा  था बेसार र कोदो बािी प्रबधयन काययक्रि 

यो काययक्रि अदिुा, बेसार र कोदो बािी उत्पादनका िालग संचािन गरी उत्पादन िृषि गने उद्देश्यिे संचािन 
गररनेछ। 

1. र्च्छुक कृिक/कृिक सि ह/कृषि फिय/कृषि सहकारी/कृषि कम्पनीहरुिे उक्त काययक्रि गाउूँपालिका क्षेत्र लभत्र 
संचािनको िालग 21 ददने प्रस् ाि आव्हान सम्बन्धी स चना प्रकाशन गररनेछ। 

2. आिेदकिे  ोषकए बिोम्जिको ढाूँचािा लनिेदन र व्यिसाषयक प्रस् ािना पेश गनुयपनेछ। 

3. काययक्रि संचािन हनुे जग्गा धनी प्रिाण-पत्र िा लिजिा लिएको भएिा 5 ििे करारनािाको कागज हनुपुनेछ। 

4. शाखा र िडा कायायियको प्रल लनलधको उपम्स्थल िा अनगुिन गरर प्रल िेदनका आधारिा ि ल्याङ्कन  था छनौट 
सलिल िे आिेदक छनौट गररनेछ। 

5. छनौट भएका आिेदकहरुिाई काययक्रि िाग  अनिुान/र्षििेट  यार पारी  ोषकए बिोम्जिको सम्झौ ा गरी 
50% िाग  साझेदारीिा काययक्रि संचािन गररनेछ।  

 

 
 



ग) साना लसूँचाई लनिायण  था ििय  काययक्रि 

यो काययक्रि लसूँचाई कुिो/नहर, लसूँचाई टंकी, लसूँचाई पाईप ििय   था लनिायण गरी लसूँचाईको सषुिधा अपगु भई 
कृषिको व्यिसायीकरण गनय नसकेका कृिकहरूिाई साना लसूँचाई काययक्रि संचािनिा सहयोग गरी खाद्यान्न,  रकारी, 
फिफुि, नगदे बािी खे ी िगाय  षिलभन्न सम्भाव्य बािीहरूको खे ी प्रबियनबाट उत्पादन र आय आजयन िृषि गने 
उद्देश्यिे संचािन गररनेछ। 

1. कृिक सि ह/कृषि फिय/कृषि सहकारी/कृषि कम्पनीहरुिे उक्त काययक्रि गाउूँपालिका क्षेत्र लभत्र संचािनको 
िालग 21 ददने प्रस् ाि आव्हान सम्बन्धी स चना प्रकाशन गररनेछ। 

2. आिेदकिे  ोषकए बिोम्जिको ढाूँचािा लनिेदन र लसूँचाई योजनाको आधारभ ु जानकारी सषह को प्रस् ािना पेश 
गनुयपनेछ। 

3. कृिक सि ह/कृषि फिय/कृषि सहकारीको हकिा द ाय प्रिाणपत्र हनुपुनेछ। 

4. काययक्रिबाट लसूँम्च  हनुे स्थानको जग्गा धनी प्रिाण-पत्रको प्रल लिपी िा लिजिा लिएको भएिा 5 ििे 
करारनािाको कागज हनुपुनेछ। 

5. शाखा र िडा कायायियको प्रल लनलधको उपम्स्थल िा अनगुिन गरर प्रल िेदनका आधारिा ि ल्याङ्कन  था छनौट 
सलिल िे आिेदक छनौट गररनेछ। 

6. लसूँचाई योजना संचािनको िालग कम्म् िा पलन 10 रोपनी क्षेत्रफि िा कम्म् िा पलन 7 जना भन्दा बढी िाभाम्न्ि  
घरधरुी हनुपुनेछ।साथै एक जनाको हकिा कम्म् िा 5 रोपनी भन्दा िालथ भएिा सषुिधा प्राप्त गनय िाधा पने 
छैन। 

7. छनौट भएका आिेदकहरुिाई काययक्रि िाग  अनिुान/र्षििेट  यार पारी  ोषकए बिोम्जिको सम्झौ ा गरी 
1५% िाग  साझेदारीिा नगद िा जीन्सी जनसहभागी ा हनुपुनेछ। साथै ४% कम्न्टजेन्सी कट्टा गरी अनदुान 
रकि भकु्तानी ददईनेछ।  

 

घ) भकारो सधुार काययक्रि 

यो काययक्रि गाईभैसीबाट प्राप्त हनुे षपसाब र गोबरिाई व्यिम्स्थ   ररकािे संकिन गरी खाद्यान्न,  रकारी, फिफुि, 
नगदे बािी खे ी िगाय  षिलभन्न बािीहरुको उत्पादन िृषि गने उद्देश्यिे संचािन गररनेछ। 

1. र्च्छुक कृिक/कृषि सि ह उक्त काययक्रि गाउूँपालिका क्षेत्र लभत्र संचािनको िालग 21 ददने प्रस् ाि आव्हान 
सम्बन्धी स चना प्रकाशन गररनेछ। 

2. आिेदकिे  ोषकए बिोम्जिको ढाूँचािा लनिेदन र काययक्रिको प्रस् ािना पेश गनुयपनेछ। 

3. शाखा र िडा कायायियको प्रल लनलधको उपम्स्थल िा अनगुिन गरर प्रल िेदनका आधारिा ि ल्याङ्कन  था छनौट 
सलिल िे आिेदक छनौट गररनेछ। 

4. भकारो सधुारका िालग 50% िाग  सहभालग ािा गाउूँपालिकािे 7,500।– अनदुान रकि उपिब्ध गराउनेछ। 

5. छनौट भएका आिेदकहरुिाई काययक्रि िाग  अनिुान/र्षििेट  यार पारी  ोषकए बिोम्जिको सम्झौ ा गरी 
50% िाग  साझेदारीिा अनदुान रकि भकु्तानी ददईनेछ। 

 

ङ) कृषि याम्न्त्रकीकरण षि रण काययक्रि 

यो काययक्रि कृषि याम्न्त्रकीकरणको प्रयोग गरी कृिकको िाग  न्य लनकरण गने उद्देश्यिे संचािन गररनेछ। 

1. र्च्छुक कृिक/कृिक सि ह/कृषि फिय/कृषि सहकारी/कृषि कम्पनीहरुिे उक्त काययक्रि गाउूँपालिका क्षेत्र लभत्र 
संचािनको िालग 21 ददने प्रस् ाि आव्हान सम्बन्धी स चना प्रकाशन गररनेछ। 

2. आिेदकिे  ोषकए बिोम्जिको ढाूँचािा लनिेदन र काययक्रिको प्रस् ािना पेश गनुयपनेछ। 

3. काययक्रि संचािन हनुे जग्गा धनी प्रिाण-प जाय  िा लिजिा लिएको भएिा 5 ििे करारनािाको कागज हनुपुनेछ। 



4. शाखा र िडा कायायियको प्रल लनलधको उपम्स्थल िा अनगुिन गरर प्रल िेदनका आधारिा ि ल्याङ्कन  था छनौट 
सलिल िे आिेदक छनौट गररनेछ। 

5. म्शिब्दी दरभाउ िाफय   खररद प्रकृया अगाडी बढार्नेछ। 

6. 50% कृिकिे व्यहोने रकि छनौट भएका कृिकहरुिे गाउूँपालिकाको बैक खा ािा रकि जम्िा गरेको बैक 
भौचरका आधारिा अनदुान उपिब्ध गरार्नेछ। 

च) बािी कटानी काययक्रि 

यो काययक्रि पैय ूँ गाउूँपालिका लभत्रको खाद्यान्न बािी,  रकारी बािी, फिफुिबािीको उत्पादनको  थ्याङ्क लिने 
उद्देश्यिे संचािन गररनेछ। 

1. र्च्छुक कृिकिे बािी िगाएको बािीको क्षेत्र अनसुार खाद्यान्न बािी,  रकारी बािी, फिफुिबािीको  थ्याङ्क 
लिनपुनेछ। 

2. आिेदकिे  ोषकए बिोम्जिको ढाूँचािा लनिेदन पेश गनुयपनेछ। 

3. यस काययक्रििा सहभागी भएका कृिकहरुको बािीको  थ्याङ्क संकिन गदाय लनज कृिकको बािीिा हनुे क्षल  
िाप  प्रल  निनुा रु. 500।– का दरिे उपिब्ध गराईनेछ। 

4.  थ्याङ्क संकिन गने प्राषिलधकिे गाउूँपालिकािा प्रल िेदन पेश गनुयपनेछ। 

छ) कृषि  था पशपुन्छी  थ्याङ्क प्रोफाईि  यार काययक्रि 

यो काययक्रि पैय ूँ गाउूँपालिका लभत्रको कृषि  था पशपुन्छी सम्बन्धी  थ्याङ्क अद्यािलधक गने उद्देश्यिे संचािन 
गररनेछ। 

1. गाउूँपालिका लभत्रका िडाग   थ्याङ्क सिेषटएको प्रोफाईि  यार पाररनेछ। 

2.  थ्याङ्क संिकन क ाय कृषि िा पश ुसेिा प्राषिलधक हनुपुनेछ। 

3.  थ्याङ्क संकिन गदाय िडािा कम्म् िा कृषि  था पशपुन्छी सम्बन्धी जानकार 25 जना कृिक छनौट गरी  थ्याङ्क 
लिनपुनेछ। 

4.  थ्याङ्क संकिन गदाय सहभागीहरुिाई स्टेस्नरी र खाजा खचय उपिब्ध गराईनेछ। 

5.  थ्याङ्क संकिन भर्सकेपछी िडा सलिल बाट प्रिाणी  गरी गाउूँपालिकाको कायायियिा पेश गनुयपनेछ। 

6. सम्बम्न्ध  शाखािे सबै िडाको  थ्याङ्क कम्पाईि गरी सकेपछी काययपालिकाबाट प्रिाणी  गराउनपुनेछ। 

7. कृषि  था पशपुन्छी सम्बन्धी  थ्याङ्क सषह को पसु् क प्रकाशन गनय सषकनेछ। 

 

ज) फिफ ि िेनाय षि रण काययक्रि 

यो काययक्रि पैय ूँ गाउूँपालिका फिफुिबािीको उत्पादन िृषि गने उद्देश्यिे संचािन गररनेछ। 

1. र्च्छुक कृिक/कृिक सि ह/कृषि फिय/कृषि सहकारी/कृषि कम्पनीहरुिे उक्त काययक्रि गाउूँपालिका क्षेत्र लभत्र 
संचािनको िालग 21 ददने प्रस् ाि आव्हान सम्बन्धी स चना प्रकाशन गररनेछ। 

2. आिेदकिे  ोषकए बिोम्जिको ढाूँचािा लनिेदन पेश गनुयपनेछ। 

3. काययक्रि संचािन हनुे जग्गा धनी प्रिाण-पत्र िा लिजिा लिएको भएिा 5 ििे करारनािाको कागज हनुपुनेछ। 

4. फिफुि िेनाय 10 िटा भन्दा बढी िाग गने आिेदकिे खाडि सषह को फोटो पेश गनुयपनेछ। 

5. फिफुि िनाय 50% अनदुानिा िागको आधारिा फिफुि िनाय उपिब्ध गरार्नेछ। 

झ) बािी संरक्षण काययक्रि 

यो काययक्रि पैय ूँ गाउूँपालििा षिलभन्न बािीको रोग षकरा लनयन्त्रण गरी उत्पादन िृषि गने उद्देश्यिे संचािन गररनेछ। 

1. यो काययक्रि षिलभन्न बािीिा िाग्ने रोग षकरा लनयन्त्रण गने षििादी साथै अन्य षििादी  छनयका िालग प्रयोग 
गररने औजार उपकरण षि रण गररनेछ। 



2. िागको आधारिा षििादी  था उपकरणहरु उपिब्ध गरार्नेछ। 

 

ञ) बेिौसिी  रकारी उत्पादन प्रिियनको िालग प्िाषिक टनेि षि रण काययक्रि 

यो काययक्रि बेिौसिी  रकारी बािी उत्पादन गरी कृिकको आय आजयन गने उद्देश्यिे संचािन गररनेछ। 

1. र्च्छुक कृिक/कृिक सि ह/कृषि फिय/कृषि सहकारी/कृषि कम्पनीहरुिे उक्त काययक्रि गाउूँपालिका क्षेत्र लभत्र 
संचािनको िालग 21 ददने प्रस् ाि आव्हान सम्बन्धी स चना प्रकाशन गररनेछ। 

2. आिेदकिे  ोषकए बिोम्जिको ढाूँचािा लनिेदन र काययक्रिको प्रस् ािना पेश गनुयपनेछ। 

3. काययक्रि संचािन हनुे जग्गा धनी िािपजुाय प्रिाण-पत्र िा लिजिा लिएको भएिा 5 ििे करारनािाको कागज 
हनुपुनेछ। 

4. शाखा र िडा कायायियको प्रल लनलधको उपम्स्थल िा अनगुिन गरर प्रल िेदनका आधारिा ि ल्याङ्कन  था छनौट 
सलिल िे आिेदक छनौट गररनेछ। 

5. छनौट भएका आिेदकिे छनौट भए पश्चा  बाूँस/िेटिको टनेि घर लनिायण कायय सम्पन्न गरेको कृिक सषह को 
फोटो पेश गनुयपनेछ । 

ट) काययक्रि व्यिस्थापन  था ि ल्याङ्कन  

1. काययक्रििा प्रस् ाि प्राप्त आिेदकको अनगुिन, साथै छनौट भएका काययक्रिको काययसम्पन्नको अनगुिन गने 
पदालधकारीहरुको अनगुिन भत्ता िाप  खचय गनय सषकनेछ । 

2. िलु्याङ्कन  था छनौट सलिल का पदालधकारीहरुको बैठक भत्ता िाप  खचय गररनेछ। 

5. काययक्रि ि ल्याङ्कन  था छनौट सलिल  : 
      1.काययक्रि संचािनको िालग प्राप्त लनिेदनहरूको िलु्याङ्कन  था छनौट गनय देहाय बिोम्जिको ७ सदस्यीय सलिल  

गठन हनुेछ। 
(क) गाउूँपालिका अध्यक्ष  संयोजक 

(ख) गाउूँपालिका उपाध्यक्ष  सदस्य 

(ग) प्रिखु प्रशासकीय अलधकृ  िा लनजिे  ोकेको १ जना  अलधकृ  
प्रल लनलध 

सदस्य 

(घ) कृषि  था सहकारी सलिल को संयोजक िा लनजिे  ोकेको १ जना 
प्रल लनलध 

सदस्य 

(ङ) िेखा प्रिखु िा लनजिे  ोकेको १ जना प्रल लनलध सदस्य 

(च) पशसेुिा शाखाको १ जना प्रल लनलध  सदस्य  
(छ) कृषि शाखा प्रिखु  सदस्य सम्चि 

2.उक्त सलिल िे बैठकिा बढीिा दईु जना सम्बम्न्ध  षिियसंग सम्बम्न्ध  कियचारीिाई आिन्त्रण गनय सक्नेछ। 

6. काययक्रि ि ल्याङ्कनको िापदण्डाः 

लिनी षटिर षि रण काययक्रि 

क्र.सं. ि ल्याङ्कन आधार अंकभार कैषफय  

1. 

खाद्यान्न  था  रकारी बािीको हकिा जग्गाको क्षते्रफि 
अनसुार 15-50 रोपनी सम्ि   

50  

क) खाद्यान्न बािी प्रल  रोपनी 1  

ख)  रकारी बािी प्रल  रोपनी 2  



ग) फिफुि खेल  प्रल  रोपनी 2  

2. 
रोजगारीको लसजयना  10  
क) १ जना 5  
ख) २ जना 10  

3. 

िाभाम्न्ि  घरधरुी संखया 15  
क) ५ घरधरुी िाभाम्न्ि  5  
ख) 10 घरधुरी िाभाम्न्ि  10  
ग) 15 घरधरुी िाभाम्न्ि  15  

4. 

अनदुानको अिस्था 15  
क) अलधल्िो २ आ.ि.िा अनदुान नपाएको 15  
ख) अलधल्िो २ आ.ि. िा अनदुान पाए ा पलन क्षेत्र 

षिस् ारको िालग 

10  

5. नषिन ि सोच (उत्पादन, बाझो जग्गािा खेल  व्यिसाषयक 
योजना) आदद 

10  

जम्िा अंकभार 100  
कुटानी षपसानी लिि षि रण काययक्रि 

क्र.सं. ि ल्याङ्कन आधार अंकभार कैषफय  

1. 
खाद्यान्न  था  रकारी बािीको हकिा जग्गाको क्षते्रफि 
अनसुार 15-25 रोपनी सम्ि   

50  

क) खाद्यान्न बािी प्रल  रोपनी 2  

2. 
रोजगारीको लसजयना  10  
क) १ जना 5  
ख) २ जना 10  

3. 

िाभाम्न्ि  घरधरुी संखया 15  
क) ५ घरधरुी िाभाम्न्ि  5  
ख) 10 घरधुरी िाभाम्न्ि  10  
ग) 15 घरधरुी िाभाम्न्ि  15  

4. अनदुानको अिस्था 15  
क) अलधल्िो २ आ.ि.िा अनदुान नपाएको 15  
ख) अलधल्िो २ आ.ि. िा अनदुान पाए ा पलन क्षेत्र 

षिस् ारको िालग 

10  

5. नषिन ि सोच (उत्पादन, बाझो जग्गािा खेल  व्यिसाषयक 
योजना) आदद। 

10  

जम्िा अंकभार 100  
अदिुा, िेसार र कोदो प्रिियन काययक्रि 

क्र.सं. ि ल्याङ्कन आधार अंकभार कैषफय  

1. 
खाद्यान्न बािीको हकिा जग्गाको क्षते्रफि अनसुार 15-25 
रोपनी सम्ि   

50  



क) हाि िगाएको खाद्यान्न बािी प्रल  रोपनी 2  

2. 
रोजगारीको लसजयना  10  
क) १ जना 5  
ख) २ जना 10  

3. 

िाभाम्न्ि  घरधरुी संखया 15  
क) ५ घरधरुी िाभाम्न्ि  5  
ख) 10 घरधुरी िाभाम्न्ि  10  
ग) 15 घरधरुी िाभाम्न्ि  15  

4. अनदुानको अिस्था 15  
क) अलधल्िो २ आ.ि.िा अनदुान नपाएको 15  
ख) अलधल्िो २ आ.ि. िा अनदुान पाए ा पलन क्षेत्र 

षिस् ारको िालग 

10  

5. नषिन ि सोच (उत्पादन, बाझो जग्गािा खेल  व्यिसाषयक 
योजना) आदद। 

10  

जम्िा अंकभार 100  
 

 

प्िाषिक टनेि लसट षि रण काययक्रि 

क्र.सं. ि ल्याङ्कन आधार अंकभार कैषफय  

1. 

 रकारी खेल को अिस्था   30  

क) आधा रोपनी 5  

 १ रोपनी 10  
 2 रोपनी 20  
 ३ रोपनी भन्दा बढी 30  

2. 
रोजगारीको लसजयना  10  
क) १ जना 5  
ख) २ जना भन्दा बढी 10  

3. 
हाि भएको टनेि संखया 30  
क) प्रल  संखया 5 अंकभार  25  
ख) ५ िटा भन्दा बढी  30  

4. 

अनदुानको अिस्था 10  
क) अलधल्िो २ आ.ि.िा अनदुान नपाएको 10  
ख) अलधल्िो २ आ.ि. िा अनदुान पाए ा पलन क्षेत्र 

षिस् ारको िालग 

5  

5. 
लसूँचाईको व्यिस्था 10  
क) लसूँचाईको राम्रो व्यिस्था भएको 10  
ख) लसूँचाईको व्यिस्था हनु सक्ने 5  

6. नषिन ि सोच (उत्पादन, व्यिसाषयक योजना, बजार योजना) 
आदद। 

10  



जम्िा अंकभार 100  
साना लसूँचाई काययक्रि 

क्र.सं. ि ल्याङ्कन आधार अंकभार कैषफय  

1. 

लसूँचाईका िालग पानीको स्रो को सषुिधा   10  

क) बाहै्र िषहना लसूँचाईको िालग पानीको स्थायी स्रो  
भएको 

10  

ख) िौसिी (६ िषहना भन्दा कि) लसूँचाई िालग पानीको 
स्रो  भएको 

5  

2. 

लसूँम्च  क्षते्रफि  30  
क) 30 रोपनी भन्दा बढी लसम्च  हनुे भएिा 30  
ख) 15-25 रोपनी भन्दा कि लसम्च  हनुे भएिा 25  
 15 रोपनी भन्दा कि लसम्च  हनुे भएिा 15  

3. 

िाभाम्न्ि  घरधरुी संखया 20  
क) 20 भन्दा बढी घरधुरी िाभाम्न्ि  20  
ख) 10-15 घरधरुी िाभाम्न्ि  15  
ग) 5  घरधरुी िाभाम्न्ि  10  
घ) 5 घरघरुी भन्दा कि िाभाम्न्ि  5  

4. 

लनिायण हनुे लसचाई संरचनाको म्स्थल  30  
क) लसचाई सषुिधा नभएको जग्गा 15  
ख) अलधल्िो २ आ.ि. िा अनदुान पाए ा पलन क्षेत्र 

षिस् ारको िालग 

10  

    
5. नषिन ि सोच (उत्पादन, बाझो जग्गािा खेल  व्यिसाषयक 

योजना) आदद। 
10  

जम्िा अंकभार 100  
 

 

भकारो सधुार काययक्रि 

क्र.सं. ि ल्याङ्कन आधार अंकभार कैषफय  

1. 

पश ुसंखया (िाउ) (प्रल  पश ु१० अंकभार)  40  
क) 1 िटा सम्ि 10  
ख) 2 िटा सम्ि 20  
ग) 3 िटा सम्ि 30  
घ) 4 देम्ख िाथी 40  

2. 

पश ुसंखया (बच्चा) (प्रल  पश ु५ अंकभार) 20  
क) 1 िटा सम्ि 5  
ख) 2 िटा सम्ि 10  
ग) 3 िटा सम्ि 15  
घ) 4 देम्ख िाथी  20  



3. 
अनदुानको अिस्था 20  
क) अलधल्िो २ आ.ि. िा अनदुान लिएको 10  
ख) अलधल्िो २ आ.ि. िा अनदुान नलिएको 20  

4. नषिन ि सोच (उत्पादन, व्यिसाषयक योजना) आदद 20  
जम्िा अंकभार 100  

 

7. षिषिध :  

1.यस काययषिलधको प्रयोगिा कुनै दिषिधा भएिा गाउूँपालिकाको कायायियको लनणयय अम्न् ि हनुेछ। 

        2.गाउूँपालिकाको कृषि शाखाबाट अनदुान प्राप्त कृिकहरूिे काि नगने अनदुानग्राहीिाई गाउूँपालिकािे अनदुान रकि 
रोक्का गनय सक्नेछ।यस काययषिलध अनसुार अनदुानको दरुूपयोग गरेिा अनदुानग्राहीिाई प्रचलि  काननु बिोम्जि 
कारिाही गरी असिु उपर गररनेछ। 

      8. बाधा अडकाउ फ काउ : यस कायायषिलध कायायन्ियन सम्बन्धिा कुनै दिषिधा भएिा सोको लनरूपण गाउूँपालिकािे 
गनेछ। साथै यस काययषिलधिा उल्िेख भएका षिियहरू यसै बिोम्जि  था अन्य षिियहरू प्रचलि  काननु बिोम्जि 
हनुेछन।् 

 

     9. संशोधन : यो काययषिलध गाउूँ काययपालिकािे आिश्यक ा अनसुार संशोधन गनय सक्नेछ। 

 

 

 

आज्ञािे, 
केशि िालिछाने 

प्रिखु प्रशासकीय अलधकृ  


