
मिमि : 2079/   /  

श्रीिान ्कार्ाालर् प्रिखु ज्रू्, 

पैरू्ूँ गाउूँपामलका गाउूँ कार्ापामलकाको कार्ाालर् 

हवुास, पवाि। 

 

ववषर् : साना मसूँचाई ििाि कार्ाक्रििा अनदुान उपलब्ध गराइददन ेबारे। 

िहोदर्, 

प्रस्ििु ववषर्िा पैरू्ूँ गाउूँपामलका गाउूँ कार्ापामलकाको कार्ाालर् हवुास, पवािबाट मिमि ...................... िा 
प्रकाशिि सूचना अनसुारको कार्ाक्रि संचालनको लामग पैरू्ूँ गाउूँपामलका वडा नं. ........, ..................... शस्िि 
श्री .............................................. कृषक सिूह/कृवष फिा/कृवष सहकारी ईच्छुक भएकोले साना मसूँचाई 
ििाि कार्ाक्रििा अनदुान उपलब्ध गराइददनहुनु श्रीिान ्सिक्ष र्सै मनवेदन साि अनरुोध गदाछु। 

संलग्न कागजािहरू : 

१. िोवकए बिोशजिको ढाूँचािा मनवेदन र कार्ाक्रि प्रस्िावना सवहिको व्र्वसावर्क कार्ार्ोजना। 

२. नेपाली नागररकिा प्रिाण पत्रको प्रमिमलपी वा कृषक सिूह/कृवष सहकारीको हकिा संचालक समिमिका 
पदामधकारीहरुको नेपाली नागररकिा प्रिाण पत्रको प्रमिमलपी। 

३. कृवष फिा/कृषक सिूह/कृवष सहकारीको हकिा दिाा प्रिाण पत्र र स्िार्ी लेखा नम्बरको कर चकु्ता 
प्रिाण पत्रको प्रमिमलपी। 

४. कृषक सिूह/कृवष सहकारीको हकिा संस्िा संचालक समिमिको कार्ाक्रि िाग गने बैठकको मनणार्को 
प्रमिमलपी।  

५. कार्ाक्रि संचालन हनुे जग्गाको जग्गा धनी प्रिाण पजुााको प्रमिमलपी वा ५ वषा मलजिा मलएको 
करारनािा पत्रको प्रमिमलपी। 

६. कार्ाक्रि संचालन हनुे सम्बशधधि वडा कार्ाालर्को उस्िै प्रकृमिको कार्ाक्रििा अनदुान दोहोरो नपने 
व्र्होरा सवहिको मसफाररस पत्र। 

मनवेदक 

हस्िाक्षरः 
संचालक/अध्र्क्षको नािः  

ठेगाना : 
िोबाईल नं. 
संस्िाको छापः 

 

 

 

 



मसंचाइा र्ोजना सम्बधधी अधारभिू जानकारी 
1. र्ोजना सम्बधधी वववरण 

1.1 प्रस्िाववि र्ोजनाको नाि : 
1.2 प्रस्िाववि र्ोजनाको वकमसि : नर्ाूँ सधुार वा ििाि वा अधर् खलुाउन े

1.3 प्रस्िाववि र्ोजनाको ठेगाना : 
     शजल्ला : .................... न.पा./गा.पा. : ............... वडा : ......... टोल : ..................... 
1.4 लाभाशधवि घर पररवार संख्र्ा : 
1.5 िप सम्भाव्र् घर पररर्ार संख्र्ा : 

2. र्ोजना स्िल सम्ि पगु्न ेबाटो 

बाट (उठाूँ)  सम्ि (ठाूँउ)  
सम्भाव्र् साधन 

(पैदल वा गाडी)  

अनिुामनि दरुी र सिर् 

वक .िी.  घण्टा वा ददन 

   

 

  

  

3. परुानो मसूँचाई र्ोजना भए सोको पषृ्ठभमुि 

मस .नं.  मनिााण 

गरी 
सकेको 
कार्ा वषा 

रकिको 
श्रोि 

रकि 
रू. 

कार्ाक्रिको 
नाि 

कार्ााधवर्न 
ववमध 

हालको 
शस्िमि 

कैवफर्ि 

१. 

२. 

        

 

4. पानीको स्रोि 

मस .नं.  श्रोिको नाि वकमसि 

औषि जल प्रवाह मलटर/से./घण्टा 

वषे वहउूँदे चैिे 

१.      

 नोटः पानीको श्रोिको वकमसि साल भरी पानी हनुे वा वषाािा िात्र हनु ेके कस्िो हो खलुाउनपुने ।  

5. र्ोजना नशजकको प्रणालीहरू 

  5.1 प्रस्िाववि र्ोजनाको िामि वा िल 1 वक.मि. को दरुरिा अधर् कुनै मसूँचाई प्रणाली छ वक छैन : 
छ/छैन।् 



  5.2 र्दद छ भने : 
िामि मिर िल मिर 

िहुान देशखको 
दरुी )वक.मि.( 

मसंशचि 
क्षेत्रफल 
)रोपनी( 

घरधरुी 
(संख्र्ा)  

िहुान देशखको 
दरुी )वक.मि.( 

मसंशचि के्षत्र 
)रोपनी( 

घरधरुी 
(संख्र्ा)  

      

   5.3 पानीको बाूँडफाूँड सम्बधधिा कुनै वववाद              छ वक छैन ? 

  5.3.1. िामिल्लो प्रणालीसूँग                       छ/छैन ् 

        5.3.2. िल्लो प्रणालीसूँग                          छ/छैन ्

6. जल उपभोक्ता कृषकहरूको सङ्गठन  

   6.1  जल उपभोक्ता कृषकहरूको संगठन                                    छ/छैन 

   6.2 गाउूँपामलकािा दिाा भएको         छ/छैन   

   6.3  मनिााणको ववमभन्न चरणिा सहभामगिा जटृुन िर्ार          छन/छैनन ्

   6.4  हाल र्ोजना र्दद चाल ुछ भने संचालन ििाि सम्भार कसले गदै आएको छ ? शचधह लगाउनहुोस ् 

        7.4.1 जल उपभोक्ताहरू       )    ( 

        7.4.2 अधर् कुनै संस्िाहरू      )    (  

        7.4.3 कुनै खास व्र्वस्िा वा प्रिा नभएको     )    (   

   6.5 प्रस्िाववि र्ोजनाको मनिााण नवीकरण सधुार भएपमछ त्र्सको संचालन ििा ििाि सम्भार गने शजम्िेवारी 
मलन उपभोक्ताहरू िर्ार छन ्वक छैनन ्?                        छन/छैनन ्

7. जल उपभोक्ता कृषकहरू स्वर्िले मनिााण गना नसक्नकुा कारणहरू (शचधह लगाउनहुोस)  

      7.1 ठुलो रकिको आवश्र्किा पने           )    ( 

      7.2 प्राववमधक सीप र ज्ञान नभएकोले    )    ( 

             7.3 धेरै पटक मबग्र ेभत्केकोले स्िार्ी सिाधान खोजेको  )    (  

 7.4 जल उपभोक्ताहरूिा संगठनात्िक स्वरूप नभएको   )    (      

 7.5 सङ्गठन भए िापमन सवक्रर्िा नभएको    )    ( 

 7.6 धेरै पटक कोमसस गरेर असफल भएको   )    (  

 

8. संस्िािा आवद्ध कृषकहरूको अग्रसरिा  

            9.1 रकििा .......... प्रमििि 

            9.2 श्रिदानिा ........ प्रमििि 

            9.3 शजधसीिा .......... प्रमििि  

 



 

9. प्रस्िाववि कार्ा वा र्ोजनाबाट लाभाशधवि हनु ेउपभोक्ताहरूको वववरण 

क्र.सं. जग्गा धनीको नाि 
न.पा./गा.पा. र 

वडा नं. 
पररवारिा 

सदस्र् संख्र्ा 
वकत्ता नं. क्षेत्रफल रोपनी 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

जम्िा    

 

जम्िा जग्गाको क्षते्रफल रोपनी ....................। 

नोटः अवश्र्किा अनसुार नपगु भएिा िप पाना प्रर्ोग गना सवकनेछ ।  

 

 


