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बन्दिपुर गाउँपालिका
गाउँ काययपालिका कायायियको सुचना

साना म्सच
ं ाई कार्यक्रम सञ्चालन कार्यम्वम्ि, २०७७
प्रस्तावनााः बन्दीपुर गाउँपालिका लित्र खेतीयोग्य जलिनहरूिा लसचिं ाई सरिं चनाहरुको लनिााण, ििात सम्िार तथा आधुलनक लसचिं ाई
प्रलिलधहरुको प्रयोग र लिस्तार गरी लसिंचाईको सुलबधा सुलनलित गना तथा लसिंलचत क्षेत्रको लिस्तार गरी कृ लि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्ि
बढाउनका िालग साना लसिंचाई कायाक्रि सिंचािन गना "कृ लि तथा पशुपािन सम्बलन्ध ऐन, २०७५" को दफा १९ िे लदएको अलधकार प्रयोग
गरी गाउँ कायापालिकािे यो कायालिलध बनाई िागू गरेको छ ।
परिच्छे द-१
प्रािम्भिक
१. सम्ं िप्त नाम ि प्रािभिाः (१) यस कायालिलधको नाि “साना लसँचाई कायाक्रि सञ्चािन कायालिलध, २०७७” रहने छ ।
(२) यो कायालिलध बन्दीपुर गाउँकायापालिकाबाट स्िीकृ त िएपलछ तुरुन्त िागू हुनछे ।
२. परििाषा: (१) लबिय िा प्रसङ्गिे अन्य अथा निागेिा यस कायालिलधिा,

(क) “कायाािय” िन्नािे बन्दीपुर गाउँपालिका गाउँ कायापालिकाको कायााियिाई सम्झनुपनेछ ।
(ख) “साना लसिंचाई कायाक्रि” िन्नािे कुिो, लसिेन्ट पोखरी, प्िालिक पोखरी, ट्याङ्की, िोररङ्ग, पाईप लिस्तार,
लिलटटङ्ग, ईनार, साना बाँध आलदको लनिााण तथा ििात सम्िार सम्बन्धी कायाक्रि सम्झनपु नेछ ।
(ग) “शाखा” िन्नािे बन्दीपुर गाउँपालिकाको कृ लि लिकास शाखािाई सम्झनु पनेछ ।
(घ) “कायालिलध” िन्नािे “साना लसँचाई कायाक्रि सञ्चािन कायालिलध, २०७७” सम्झनपु नेछ ।
(ङ) “आिेदक” िन्नािे साना लसँचाई कायाक्रि सञ्चािन गना आबेदन लदएका कृ िक सिूह, कृ लि सहकारी, कृ लि फिा
तथा जि उपिोक्ता सलिलतिाई सम्झनु पनेछ ।
परिच्छे द-२
कार्यक्रम सच
ं ालन
३. कार्यक्रम सञ्चालन गने शाखा: (१) यो कायाक्रि बन्दीपुर कायााियको शाखाबाट सञ्चािन हुनछे ।
४. प्रस्ताव माग गने : (१) शाखािे साना लसँचाई कायाक्रि सञ्चािनको िालग १५ लदनको म्याद लदई सािाजलनक सचू ना प्रकाशन
गनेछ ।
(२) आिेदकिे अनुसुची-१ बिोलजिको ढाँचािा शाखािा प्रस्ताि पेश गना सक्नेछन् ।
(३) साना लसँचाई कायाक्रिबाट लसलचतिं हुने जग्गाको क्षेत्रफि कलम्तिा १० रोपनी हुनपु नेछ ।

५. कार्यक्रममा सहिागी हुन सकनेाः(१) यो कायाक्रििा कृ लिसँग सिूह, कृ लि सहकारी सिंस्था, उपिोक्ता सिूह िा आलधकाररक
रुपिा दताा िएका जि उपिोक्ता सलिलतहरु सहिागी हुन सक्नेछन् ।
(२) यो कायाक्रि अन्तगात लनिााण काया िािग्राही आँफैिे गनुापनेछ ।
६. लागत अनुमान ि कार्यसभपन्न प्रम्तवेदन तर्ाि गनेाः (१) गाउँपालिकाको कृ लि प्रालिलधकको सँगको सिन्ियिा
गाउँपालिकाका प्रालिलधकबाट िागत अनुिान र कायासम्पन्न प्रलतिेदन तयार गनुापनेछ ।
परिच्छे द-३
छनोट तथा सभझौता
७. लािग्राही कृषक छनोट सम्मम्ताः (१) साना लसँचाई कायाक्रिकको िािग्राही छनोटको िालग गाउँपालिकािा एक छनोट सलिलत
रहनेछ ।
प्रिख
- सयिं ोजक
ु प्रशासालकय अलधकृ त
प्रालिलधक शाखा प्रिुख
- सदस्य
योजना शाखा प्रिख
- सदस्य
ु
कृ लि लिकास शाखा प्रिुख
- सदस्य सलचि
(२) छनोट सलिलतिे अनुसुची- २ का िूल्याङ्कनका आधारिा रही िािग्राही छनोट गनेछ ।
८. सभझौतााः (१) िूल्यािंकन िइ छनौट िएका िािग्राहीरुिाई कायााियिे साबाजलनक सूचना प्रकाशन गरर सम्झौताको िालग
आह्वान गनेछ ।
(२) िािग्राहीिे कायााियबाट तोलकए बिोलजको ढाँचािा कायााियसँग सम्झौता गनेछन ।
परिच्छे द- ४
लागत साझेदािीको सीमा
९. लागत साझेदािीाः (१) कायााियिे एक आलथाक बिािा कुनै एक कायाक्रिको िालग कुि िागत अनुिानको अलधकति ७०
प्रलतशतसम्ि िागत साझेदारी गनेछ र िागत साझेदारीको अलधकति सीिा रू. २ िाख सम्ि हुनछे ।
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परिच्छे द- ५
अनुगमन, मल्ू र्ाङ्कन ि िुक्तानीको प्रम्क्रर्ा

१०. गाउँपाम्लकाले उपिोक्ता सम्मम्तबाट सञ्चालन गने र्ोजनाको लाम्ग तोम्कएको म्बम्ि अवलभवन गरिनेाः (१)
कायाक्रिको अनुगिन, िूल्याङ्कन र िुक्तानीको लबलध गाउँपालिकािे उपिोक्ता सलिलत िाफा त सञ्चािन गने योजनाहरूको िालग
तोलकए सरह हुनछे ।
परिच्छे द- ६
म्वम्वि
११. संशोिन वा हेिफेिाः कायापालिकािे यस कायालिलधिा आिश्यकता अनुसार सिंशोधन िा हेरफे र गना सक्नेछ ।
१२. बािा अड्काउ फुकाउाः यस कायालिलध कायाान्ियनको क्रििा कुनै िाधा उत्पन्न िएिा कायापालिकािे िाधा अड्काउ फुकाउन
सक्नेछ ।
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अनुसूची १
(दफा ४(२) सँग सभबम्न्ित)
साना म्सँचाई कार्यक्रमको लाम्ग प्रस्ताव

लिलत :श्रीिान्, कृ लि लिकास शाखा प्रिुख ज्यू,
बन्दीपुर गाउँपालिका,
बन्दीपुर, तनहुँ ।
लबियः- साना लसँचाई कायाक्रिको िालग प्रस्ताि पेश गरेको सम्बन्धिा ।
प्रश्तुत लबियिा बन्दीपुर गाउँपालिकाको कृ लि लिकास शाखाबाट लिलत.........................िा साना लसँचाई कायाक्रिको िालग प्रकालशत
सूचना बिोलजि उक्त कायाक्रि सञ्चािन गनाको िालग तपलसिका कागजात यसैसाथ सिंिग्न गरर प्रस्ताि सलहत पेश गरेका छौँ । उक्त
कायाक्रििा सहिागी गराइलदनहु ुन अनरु ोध गदाछौँ ।

लनिेदक
हस्ताक्षरःपदःसलिलत/सिूहको नाि र छापः-
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साना म्सँचाई कार्यक्रमको लाम्ग प्रस्ताव
१. प्रश्ताम्वत आर्ोजनाको म्वविण
१.१ आयोजनाको नािः१.२ आयोजनाको लकलसिःक) नयाँ लनिााण
ख) पुरानो स्तरोन्नलत
ग) पुरानो लिस्तार
घ) अन्य
१.३ सिूहको नािः१.४ ठे गानाः१.५ जम्िा सदस्य सिंखयाः१.६ सिंस्था सिूह दताा निं.:१.७ योजनािे िािालन्ित हुने क्षेत्रः१.८ योजनािे िािालन्ित हुने कुि क्षेत्रफिः-

दताा लिलतःआयोजनािे प्रिालित हुने जनसखिं याः-

२. उपिोक्ता/म्नवेदकको म्वविण
क्र.स.

उपिोक्ताको नािथर

ठे गाना

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
३. ममयत सभिाि वा म्नमायण कार्यको म्वविण
क्र.स
कािको लििरण
इकाई

प्रलतलनलधत्ि गरेको क्षेत्र

घरधुरी सिंखया लकत्ता निं.

पररिाण

अनुिालनत िागत रू.

क्षेत्रफि
रोपनीिा

दस्तखत

कै लफयत

४. आर्ोजना स्थलको म्वविण
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अनुसुची- २
(दफा ७(२) सँग सभबम्न्ित)
मूल्र्ाङ्कनका आिािहरू
क्र.स.
१
क
ख
ग
घ
२
क
३
क
ख
ग
४
क
ख
ग

मूल्र्ाङ्कनका आिाि
म्सच
ं ाईका लाम्ग अनदु ान ग्राहीको प्रकाि
कृ िक सिूह
कृ लि सहकारी
उपिोक्ता सिूह
कृ लि व्यिसायी
म्सम्ं चत हुने िेत्रफल
१० रोपनीको िालग १५ अक
िं र थप क्षेत्रफिका िालग प्रलत रोपनी ०.५ अक
िं का दरिे अलधकति ३० अक
िं सम्ि
लािाम्न्वत घििुिी सख्ं र्ा
२५ िन्दा बढी घरधुरी
१५ देलख २५ घरधुरी
१५ िन्दा कि घरधुरी
म्नमायण हुने म्सच
ं ाई संिचनाको म्स्थम्त
लसचिं ाईको सलु िधा निएको जग्गािा नयाँ लसचिं ाई सरिं चना लनिााण
बाढी/ पलहरो/डुिान जस्ता प्राकृ लतक प्रकोपबाट प्रिालित लसिंचाई सिंरचना
पुरानो लसिंचाई सिंरचनाको ििात सम्िार
जभमा:

अक
ं
१०
१०
१०
५
५
३०
३०
२०
२०
१५
१०
२०
२०
१५
१०
८०
आज्ञािे
िहे ि सुवेिी

प्रिुख प्रिासककय अलिकृत
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