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बन्दि��पु	र गा�उँ�पु�लि�का�

गा�उँ� का�र्य�पु�लि�का� का�र्य���र्यका� स	चना�

बन्दीपुर गाउँपालि�काको कृलि� लि�कास कार्य�क्रमको एलिककृत कार्य�लि�लि�,२०७९



प्रस्ता�नाः बन्दीपरु गाउँपालि�का लि�त्र खेती योग्य जलि�नहरूको सलिह उपयोग गरिर बन्दीपरु गाउँपालि�काको स�ग्र कृलि! लि"कासका साथै
प्रलि"लि&हरुको प्रयोग र लि"स्तार गरी  लिनबा)ह�खुी कृलि!�ाई व्या"सालियक कृलि!�ा परिर"त)न गरिर स्थानीय सरकार संचा�न ऐन अनसुार
तोलिकएका सलुिब&ा सलुिनलि1त गन) तथा उत्पादनको  क्षेत्रको लि"स्तार गरी कृलि! उपजको उत्पादन र उत्पादकत्" बढाउनका �ालिग "बन्दीपरु
गाउँपालि�काको कृलि! तथा पशपुन्छी ऐन,  २०७८" को दफा  ६७ �े लिदएको अलि&कार प्रयोग गरी गाउँ काय)पालि�का�े यो काय)लि"लि&
बनाई �ाग ूगरेको छ ।

परिरच्छेद-१
प्रारलि+,क

संलि.प्त नाम र प्रार+,ः (१) यस काय)लि"लि&को ना� “बन्दीपरु गाउँपालि�काको कृलि! लि"कास काय)क्र�को एलिककृत काय)लि"लि& २०७९”
रहने छ ।

(2) यो  काय)लि"लि& बन्दीपरु गाउँकाय)पालि�काबाट स्"ीकृत �एपलिछ तरुुन्त �ाग ूहुनेछ ।
1. परिर,ा�ा  :   (१) लिब!य "ा प्रसङ्ग�े अन्य अथ) न�ागे�ा यस काय)लि"लि&�ा,

(क) “काया)�य/गाउँपालि�का” �न्ना�े बन्दीपरु गाउँपालि�का गाउँ काय)पालि�काको काया)�य�ाई सम्झनपुनPछ ।

(ख) “बन्दीपरु  गाउँपालि�काको  "ालि!)क काय)क्र�” �न्ना� े बन्दीपरु  गाउँपालि�काको  ११ औ गाउँ स�ाबाट पारिरत
�एका कृलि! तफ) का काय)क्र� सम्झनपुनPछ ।

(ग) “शाखा” �न्ना�े  बन्दीपरु गाउँपालि�काको कृलि! लि"कास शाखा�ाई सम्झन ुपनPछ ।

(घ) “काय)लि"लि&”  �न्ना� े “बन्दीपरु  गाउँपालि�काको  कृलि!  लि"कास  काय)क्र�को  एलिककृत  काय)लि"लि&  २०७९”
सम्झनपुनPछ ।

(ङ) “आ"ेदक” �न्ना�े बन्दीपरु गाउँपालि�काको "ालि!)क काय)क्र� सम्बलिन्& सञ्चा�न गन) आबेदन लिदएका कृ!क,
कृ!क स�हू, कृलि! सहकारी, कृलि! फ�) तथा ज� उप�ोक्ता सलि�लित�ाई सम्झन ुपनPछ ।

(च) "प्रालि"लि&क " �न्ना�े बन्दीपरु गाउँपालि�काको कृलि! लि"कास शाखा अन्तग)त खट्ने क�)चारी हरु सम्झनपुनPछ ।
(छ)  ""डाहरु " �न्ना�े बन्दीपरु गाउँपालि�काका ६ "टै "डा सम्झन ुपद)छ।
(ज) "प्र�खु"�न्ना�े बन्दीपरु गाउँपालि�का अध्यक्ष सम्झन ुपद)छ ।
(झ) "उपप्र�खु " �न्ना�े बन्दीपरु गाउँपालि�का उपाध्यक्ष सम्झन ुपद)छ ।
(ञ) "अनगु�न सलि�लित" �न्ना�े बन्दीपरु गाउँपालि�काको गलिYत अनगु�न सलि�लित सम्झन ुपद)छ ।
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(ट) "काय)पालि�का" �न्ना�े बन्दीपरु गाउँपालि�काको काय)पालि�का सम्झन ुपद)छ ।
परिरच्छेद-२
३.  कार्य�क्रमहरु 

१ �ौरी तथा च्याउ प्र"&)न काय)क्र�
२ ०७७/७८ �ा स्थापना �एका कृलि! पकेट के्षत्र लिनरन्तरता काय)क्र�
३ साना लिसचाई काय)क्र�
४ आ&लुिनक कृलि! �ेलिसनरी तथा औजार काय)क्र�
५ कृलि!�ा Digital प्रलि"लि&को अ"&ारणा काय)क्र�
६ कृलि! तालि��, अन्तरलिक्रया  तथा प्रदश)नका  काय)क्र�हरु
७ ��ू लि"उ, उन्नत लिबउ र लि"रु"ा�ा अनदुान काय)क्र�
८ कृलि! प्रालि"लि&कहरुको �ालिग लिकट खरिरद तथा अनगु�न खच)
९ कृलि! के्षत्र�ा हुने आकलिस्�त प्रकोप

४.  कार्य�क्रम सञ्चा�न गन8 शाखा  :   (१) यो काय)क्र� बन्दीपरु काया)�यको कृलि! लि"कास शाखाबाट सञ्चा�न हुनेछ ।
५  .   लि�लि,न्न कार्य�क्रम संचा�न गन8 प्रलिक्रर्या   :  
(१) मौरी तथा च्र्याउ प्र���न कार्य�क्रम-

क)  बन्दीपरु  गाउँपालि�काको �ौरी  तथा  च्याउ  प्र"&)न  काय)क्र� संचा�नका  �ालिग  लि"!यगत  सलि�लित  "ा  शाखा� े बन्दीपरु
गाउँपालि�काको दहेाय ब�ोलिज�का लिश!)क अनसुार काय)क्र� लि"लिस्तलितलिककरण स्"ीकृलितका �ालिग  काय)पालि�का बैYक�ा  पेश
गनP छ।

i. काय)क्र� व्य"स्थापन – काय)क्र� संचा�नका दौरान आ"श्यक पनP व्य"स्थापन खच)का �ालिग कु� बजेटको ५%
रक� लि"लिनयोजन गन)  सलिकनेछ।  यस अन्तग)त  काय)क्र� संचा�नका  �ालिग  प्रचार  प्रसार  खच),अन्तरलिक्रया,  गोष्ठी,
अनगु�न खच), संचा�नका दौरान यातायात खच), अन्य लि"लि"& खच) सलिहत स�ा"ेश गन) सलिकनेछ ।

ii. च्याउ उत्पादन तथा �ौरी पा�न सम्बलिन्& तालि�� – शाखा बाट प्रदान गरिरएको संख्या अनसुार इच्छुक कृ!क "ा "डा
सलि�लित बाट स्"ीकृत �एका (अनसुचूी ३ ब�ोलिज� �ापदण्ड�ा प्राप्त अंक अनसुार) कृ!कहरु�ाई लि"लिनयोलिजत बजेटको
३५% रक� लि"लिनयोजन गन) सलिकनेछ । साथै च्याउ र �ौरी सम्बलिन्& तालि�� प्राप्त गरेका कृ!कहरु�ाई सा�ग्री लि"तरण
गदा) प्राथलि�क लिदन सलिकनेछ।

iii. सा�ग्री लि"तरण तथा अनदुान – बन्दीपरु गाउँपालि�का लि�त्रका कृ!कहरु�ाई �ौरी तथा च्याउ खेलित सम्बलिन्& सचेत र
लिक्रयाशी� बनाउन साथै च्याउ र �ह�ा उत्पादन बढाउन अनसुचूी २ अनसुारका  सा�ग्रीहरु�ा ६०%  सम्� रक�
लि"लिनयोजन गनP र  बढी�ा ५०% अनदुान लिदन सलिकनेछ।

ख) स्"ीकृत �एको लि"स्ततृ काय)क्र� शाखा�े तरुुन्त �ाग ुगनPछ ।
ग) सा�ग्री खरिरद काय) गाउँपालि�काको खरिरद सलि�लित बाट सा")जलिनक खरिरद लिनय�ा"�ी २०६४ अनसुार हुनेछ ।
घ) सा�ग्री लि"तरणका �ालिग कृ!क छनौट गन) सा")जलिनक सचूना प्रकाशन गरी प्रस्ता" (अनसुचूी ४ अनसुारको लिन"ेदन) �ाग गरी

अनसुचूी ३ अनसुारको �ापदण्ड�ा प्राप्त अंक अनसुार काय)पालि�का�ा लि"!यगत सलि�लित "ा  शाखा�े गाउँ काय)पालि�का�ाई
स्"ीकृलितका �ालिग लिसफारिरस गनP छ । स्"ीकृत �एका कृ!कहरु�ाई "डा/शाखाबाट सा�ग्रीहरु  प्रदान गरिरनेछ ।
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ङ) प्रस्"ात संक�न काय) "डा अन्तग)त पलिन हुन सक्नेछ ।

 (२) ०७७/७८ �ा स्थापना �एका कृलि! पकेट के्षत्र लिनरन्तरता काय)क्र�-
(क) नेपा� सरकारको कृलि! तथा पशपुन्छी लि"कास �न्त्रा�य को प्र&ान�लिन्त्र कृलि! आ&लुिनकीकरण परिरयोजना �े प्रदान गरेको
परिरर्योजना कार्य�न्�र्यन +र्यानुअ� अनसुार काय)क्र� संचा�न गरिरनेछ ।

(३) साना लिसचाई कार्य�क्रम – 

(क) बन्दीपरु गाउँपालि�काको “साना लिसँचाई काय)क्र� सञ्चा�न काय)लि"लि&, २०७७” अनसुार काय)क्र� संचा�न गरिरनेछ ।
(ख) कुन ै योजनाहरु  परुाना  आ.".  क्र�ागत  गन)को  �ालिग  प्रालि"लि&क  प्रलित"ेदनका  आ&ार�ा  लि"!यगत  सलि�लित/  शाखा�े

काय)पालि�का�ाई स्"ीकृलितको �ालिग लिसफारिरस गनPछ । 

(४) आ�ुलिनक कृलि� मेलिसनरी तथा औजार कार्य�क्रम –

(क) बन्दीपरु गाउँपालि�काको “कृलि! यन्त्रीकरण काय)लि"लि& २०७७” अनसुार    काय)क्र� संचा�न गरिरनेछ ।
(ख) आ"श्यकता अनसुार इच्छुक कृ!कहरु�ाई �ेलिसनरी तथा औजार ��)त सम्बलिन्& तालि�� प्रदान गन) सलिकनेछ। उक्त काय)क्र��ा

स�ा"ेश हुन अनसुचूी ३ अनसुारको �ापदण्ड�ा आ&ारिरत  प्राप्ताङ्कका आ&ार�ा सह�ागी छनौट गरिरनेछ ।
(५) कृलि�मा Digital प्रलि�लि�को अ��ारणा –

(क) यस काय)क्र� संचा�न गन) लिनम्न ब�ोलिज�का से"ा सलुि"&ा हुने प्रलि"लि&का digital �ाध्य�हरु अपनाउन सलिकनेछ।  
I. बन्दीपरु  गाउपालि�काको  काया)�य  र  कृलि!  लि"कास  शाखा  सँग  स�ग्र  बन्दीपरुका  साना  र  व्य"सालियक

कृ!कहरु�ाई जोड्ने र घरै बसी लि"लि�न्न से"ा सलुि"&ा प्रदान गनP खाल्को प्रलि"लि& खरिरद गन) सलिकनेछ ।
II. कृ!कहरु�ाई आ"श्यक सचूना प्र"ाह गन) सहज हुने प्रलि"लि& खरिरद गन) सलिकनेछ ।

III. अनगु�न �लु्यांकनका �ालिग तथ्यांक व्य"स्थापन सम्बलिन्& प्रलि"लि& खरिरद गन) सलिकनेछ ।
    (ख) प्रलि"लि&  खरिरद काय) गाउँपालि�काको खरिरद सलि�लित बाट सा")जलिनक खरिरद लिनय�ा"�ी २०६४ अनसुार हुनेछ ।
    (ग) प्रलि"लि&को उलिचत प्रयोजन सम्बलिन्& अलि��खुीकरण �एपलिछ �ात्र खरिरदको �ालिग सम्झौता गरिरनेछ ।

  (६) कृलि� तालि�म, अन्तरलिक्रर्या  तथा प्रद�शनी  कार्य�क्रमहरु-
      (क) यस काय)क्र� संचा�न गन) लिनम्न ब�ोलिज�का बुँदाका आ&ार�ा काय)क्र� लि"लिस्तलितलिककरण गन) सलिकनेछ ।

I. कृलि! तालि��- लि"लि�न्न तरकारी खाद्यान्न बा�ी तथा फ�फु� उत्पादन "ा उत्पादन परान्त गलितलि"लि& सँग सम्बलिन्&त
तालि��को व्य"स्थापन�ा कु� बजेटको ४०% खच) लि"लिनयोजन गनPछ ।

II. कृलि! प्रद)शनी-  लि"लि�न्न बा�ीहरुको उत्पादनका �ालिग आ"श्यक पनP गलितलि"लि& सँग सम्बलिन्&त प्रद)शनी काय)क्र�को
व्य"स्थापन�ा कु� बजेटको ५०% खच) लि"लिनयोजन गनPछ ।

III. कृलि! अन्तरलिक्रया– कृलि! उत्पादन,बजार,  बजारीकरण  सम्बलिन्& अन्तरलिक्रयात्�क काय)क्र�को व्य"स्थापन�ा कु�
बजेटको १०% खच) लि"लिनयोजन गनPछ ।
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(ख) तालि��, अन्तरलिक्रया तथा प्रद)शनीका काय)क्र�हरु�ा सह�ागीता जनाउन अनसुचूी ३ अनसुारको �ापदण्ड अनसुार प्राप्तांकका
आ&ार�ा कृ!क छनौट गरिरनेछ।

 (ग) तालि��, अन्तरलिक्रया तथा प्रद)शनीका काय)क्र�हरुको खच) से"ा सलुि"&ाहरु गाउँपालि�काको �ापदण्ड अनसुार   रहनेछ।
(घ) उपदफा ६ को क अनसुार लि"लिस्तलितलिककरण �एको काय)क्र� लि"!यगत सलि�लित/शाखा�े स्"ीकृलितका �ालिग काय)पालि�का बैYक

"ा प्र�खु प्रशासकीय अलि&कृत स�क्ष लिसफारिरस गनPछ।

(७) मू� लि�उ, उन्नत लिबउ र लि�रु�ामा अनुदान कार्य�क्रम-
क)  बन्दीपरु  गाउँपालि�का �ाई सहुाउदा लि"लि�न्न "ा�ीका लि"उ,  लि"ज "लृिw गनP  स�हू�ाई ��ू लि"उ �ागका आ&ार�ा  इच्छुक

कृ!कहरु�ाई ५०% अनदुान�ा  प्रदान गन) यो काय)क्र� संचा�न गरिरनेछ। 
ख) लि"उ तथा लि"रु"ा कृलि! लि"कास शाखा�े बा�ी पात्रो अनसुार उन्नत तथा ��ू लि"उ लि"तरण काय)क्र� तयार गरिर स्"ीकृलितका �ालिग

काय)पालि�का�ा पेश गनPछ।
ग) लि"उ तथा लि"रु"ा  लि"तरणका �ालिग कृ!क छनौट गन) सा")जलिनक सचूना प्रकाशन गरी प्रस्ता"  (अनसुचूी ४ अनसुारको लिन"ेदन)

�ाग गरी �ागत अन�ुान तयार गरिरनेछ । प्रस्"ात संक�न काय) "डा अन्तग)त हुन सक्नेछ र "डा बाट शाखा�े प्रदान गरेको
(EXCEL SHEET) �ाग लि""रण �रिर शाखा �ाई उप�व्& गराउन ुपनPछ।

घ) सा�ग्री खरिरद काय) गाउँपालि�काको खरिरद सलि�लित बाट सा")जलिनक खरिरद लिनय�ा"�ी २०६४ अनसुार हुनेछ।
ङ) लि"तरण प1ात �ागत सह�ालिगताको ५०% र लि"उ र लि"रु"ा बझेुको �पा)इ "डा अन्तग)त शाखा�ा उप�व्& गराउन ुपनPछ। 

(८) कृलि� प्रालि�लि�कहरुको �ालिग लिकट खरिरद तथा अनुगमन खच� –
क) बन्दीपरु गाउँपालि�का अन्तग)त कृलि! लि"कास शाखा�ा काय) गनP कृलि! प्रालि"लि&कहरुको के्ष�ता अलि�"लृिw र प्रोत्साहानका �ालिग

लिनम्न ब�ोलिज� काय)क्र� लि"लिस्तलितलिककरण गरिरनेछ । 
I. लिकट खरिरद – प्रालि"लि&कहरुका �ालिग आ"श्यक पनP लिकट तथा टुल्स खरिरदका �ालिग ६०% बजेट लि"लिनलियजन गरिरनेछ ।

लिकट तथा टुल्स�ा अनसुचूी ५ अनसुारका सा�ग्रीहरु रहनेछ।
II. अनगु�न/बैYक खच) – बन्दीपरु गाउँपालि�का लि�त्र लि"लि�न्न काय)क्र�को लि"लि�न्न स्थ�गत अनगु�न गन) यातायात, बैYक,

इन्&न तथा अन्य लि"लि"& प्रयोजनका �ालिग  ४०% बजेट लि"लिनलियजन गरिरनेछ । 
ख) सा�ग्री खरिरद काय) गाउँपालि�काको खरिरद सलि�लित बाट सा")जलिनक खरिरद लिनय�ा"�ी २०६४ अनसुार हुनेछ।

(९) कृलि� .ेत्रमा हुने आकलिस्मत प्रकोप –
क) "ाता"रणीय संबेदनशी�ता, प्राकृलितक लिबपलि� तथा ज�"ाय ुपरिर"त)नको प्र�ा"को दृलि�कोण�े नेपा� उच्च  जोलिख��ा रहकेो

छ र ज�"ाय ुपरिर"त)नका कारण खडेरी, बाढी तथा प्रलितकु� �ौस� आइपनु) जस्ता प्राकृलितक प्रकोपहरुको सम्�ा"ना बढ्द ैजाने
यसको फ�स्"रुप �हा�ारी र सखु्खापन फैलि�नकुा साथै स�दुायको जनजी"न र कृलि! उत्पादन�ा प्रलितकु� असर पनP हुदँा प्रकोप
व्य"स्थापनका �ालिग यो काय)क्र� संचा�न गरिरनेछ ।

ख) लि"लि�न्न प्रकोप व्य"स्थापन र न्यलूिनकरणका �ालिग अलि��खुीकरण, �� तथा लि"!ादी लि"तरण, आलिद काय)क्र� हरु राख्न सक्नेछ
।
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ग) लि"लि�न्न प्रकोप व्य"स्थापन र न्यलूिनकरणका �ालिग आ"श्यक अनसुार कृलि! शाखाको प्रालि"लि&क प्रलित"ेदन अनसुार अनसुलुिच१
ब�ोलिज�को सलि�लित�े   काय)पालि�काको बैYक�ा लिसफारिरस गरिरनेछ र बाँकी बैYकको लिनण)य ब�ोलिज� हुनेछ। 

लि�लि��
६  .   संशो�न �ा हेरफेरः   काय)पालि�का�े यस काय)लि"लि&�ा आ"श्यकता अनसुार संशो&न "ा हरेफेर गन) सक्नेछ ।

७. बा�ा अड्काउ फुकाउः यस काय)लि"लि& काया)न्"यनको क्र��ा कुनै "ा&ा उत्पन्न �ए�ा काय)पालि�का�े "ा&ा अड्काउ
फुकाउन सक्नेछ । 
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अनुसूची १
लि��र्यगत  सलिमलित

कृलि! के्षत्र�ा सहुलि�यत र अनदुान प्रदान गन)का �ालिग दहेाय ब�ोलिज�को एक अनदुान लिसफारिरस तथा अनगु�न सलि�लित गYन हुनेछः 
(क) आलिथ)क लि"कास सलि�लितको अध्यक्ष – संयोजक
(ख) पश ुपन्छी लि"कास शाखा प्र�खु  - सदस्य
(ग) गाउँपालि�का अध्यक्ष�े तोकेको एक जना �लिह�ा सदस्य सलिहत दईु जना काय)पालि�का सदस्य – सदस्य
(घ) गाउँपालि�का अध्यक्ष�े तोकेको कृलि! तथा पशपुन्छी व्य"सायीहरुको तफ) बाट एक जना �लिह�ा 

सलिहत दईु जना प्रलितलिन&ी - सदस्य 
                              (ङ) कृलि! लि"कास शाखाको प्र�खु - सदस्य सलिच"

 

अनुसूची २ 
दफ़ा ५ उपदफा १(क) को    सगँ स+बलिन्�त 

1) गो�ा सलिहतको घार 
2) गो�ा लिबनाको घार 
3) घार स्ट्यान्ड
4) पन्जा 
5) टोपी 
6) स्"ा�) ब्याग 
7) �ह दानी 
8) �ह &"ुा दानी 
9) च्याउको लि"उ 
10) प्�ालिस्टक
11) टने� प्�ालिस्टक (का�ो )
12) अन्य आ"श्यक अनसुार काय)पालि�काको लिनण)य अनसुार हुनेछ ।

7 | बन्दि��पु	र गा�उँ�पु�लि�का�का� का� षि� षि�का�स का�र्य�क्रमका� एषिकाका� त का�र्य�षि�लि�, २०७८



अनुसूची ३
दफा ५  उपदफा १ को घ  सगँ स+बलिन्�त

क्र.स. �ापदण्ड पणूा)ङ्क
१ व्य"सालियक कृ!क २०
२ सम्बलि&त लि"!य सँग लिबगत दईु "!) दलेिख सं�ग्न हुदँ ैआएको २०
३ लि"पन्न, दलि�त तथा �लिह�ा २०
४ व्या"सालियक योजना सलिहत आउने कृ!क २०
५ बैदलेिशक रोजगार बाट फकP का य"ुाहरु २०

जम्�ा १००(कलिम्त�ा  ४०  अंक  प्राप्त  गनP
कृ!कहरु  अनदुानका  �ालिग  योग्य
�ालिननेछ)

      अनुसूची  ४
दफा ५  उपदफा १ को घ  सगँ स+बलिन्�त 

                                                                                                                          लि�लित:
श्री�ान प्र�खु प्रशासकीय अलि&कृत 
बन्दीपरु गाउँ काय)पालि�काको काया)�य 
बन्दीपरु तनहु ँ
लि"!य:अनदुान �ा सह�ागी गराइलिदने सम्बन्&�ा ।
प्रस्ततु  लि"!य�ा  यस  बन्दीपरु  गाउँपालि�काको  "ालि!)क  स्"ीकृत  काय)क्र�  अनसुार
........................................  .......................................काय)क्र�,  लि�लित..........................को  सचूना  अनसुार  उक्त
काय)क्र�को �ालिग �........................................Yेगाना ..बन्दीपरु गाउँपालि�का "डा नं........ टो� .....................................
इच्छुक  रहकेो र लिनय�ानसुार लिनम्न ब�ोलिज�का सा�ग्रीहरु अनदुानका �ालिग यहाँ स�क्ष यो लिन"ेदन पेश गरेको छु । साथै यसै पत्र
सँग पेश गरेका कागजात हरु साँचो रहकेो र सा�ग्रीहरु प्राप्त गरिर सकेपलिछ उलिचत सदपुयोग गनP प्रलित"wता राखेको छु ।
 ..........................(हस्ताक्षर)
ना�:
Yेगाना:
काय)क्र�को ना�:
अनदुान आ"श्यक पनP सा�ग्री:
अनदुान आ"श्यक पनु)को कारण:
फ�)को छाप:
सम्पक)  नं.:
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अनुसूची ५
दफा ५ उपदफा ७ (१) सगँ स+बलिन्�त 

१) झो�ा 
२) �ेन्स 
३) लिसकेचर 
४) स"
५) soil टेस्ट लिकट 
६) ज�ुा 
७) क्याप 
८) ph �ीटर 
९) K ९५ �ास्क 
१०) बसा)दी 
११)अन्य �ए�ा काय)पालि�काबाट लिनण)य ब�ोलिज� हुनेछ ।  
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२०७९/०३/२८


