कुम्मायक गाउँ ऩालऱकाको कृषि तथा

ऩशुऩाऱन काययक्रम सञ्चाऱन काययषिधध
२०७४

कुम्भामक गाउॉ ऩालरकाको कृषि तथा ऩशु कामयक्रभको कामयषिधध सञ्चारन
सहजजकयण सलभततका ऩदाधधकायी तथा सदस्महरु ।

ननम्न
१. सॊमोजक- माभ फहादयु फोहोया

(गा. ऩा. स.)

२. सदस्म - उलभयरा तनयौरा

(गा. ऩा. स.)

३. सदस्म - याज ककसोय शाह

(ऩशु सेिा अधधकृत)

४. सदस्म - षिष्णु शॊकय षिश्िकभाय

(कृषि प्रा. स. )

५. सदस्म - धभय ढकार

(अगुिा कृिक)

६. सदस्म- बफष्णु फोहोया

(अगि
ु ा कृिक)

६. लशि कुभाय याई

(सदस्म सधचि)

१. कृषि तथा ऩशऩ
ु ारन कामयक्रभको उदे श्म्१.१ कुम्भामक गाउॉ ऩालरकाको कृषि तथा ऩशु बफकास कामयक्रभ अर्नतयगत
षितनमोजजत गरयएको यकभफाट गा. ऩा.को सफै िाडयका रक्षऺत कृिकहरुसग

सभर्निम गयी तछटो,छरयतो य प्रबािकायी ऩायदलशयता कामभ याखि ददगो आम
आजयन गयी कृिकको आधथयक अिस्थाभा सध
ु ाय ल्माउने।

कृषि सम्बन्धी काययक्रमहरु
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१. कृषि तथा ऩशु सम्फर्नधी सभह
ु गठनको

अलबभखु िकयण कामयक्रभभा प्रत्मेक

िडाहरुको िडा कामायरमहरुभा कृिकहरुको िह
ृ त उऩजस्थततभा कृषि तथा ऩशु
शािा कामायरमफाट सफै शीियकहरुको षििमहरुराई सभािेश गयी सॊचारन गने ।

२. गाउॉ सबारे ऩारयत गये को कृषि ऺेत्र अर्नतयगतको प्राष्टीक ऩोियी प्रत्मेक

साबफक गा.षि.स हरुको िडाहरुभा ५ िटाका दयरे ८x१० साईजको प्राष्टीक

ऩोियी तनभायणको रागी प्राजष्टक १८० िटा ५०% अनद
ु ानको रुऩभा सभह
ू रे

कृिकहरुराई उऩरब्ध गयाउने य ऩोियी तनभायणको रागी िाल्डो िर्नने कामय

स्िमभ कृिकहरुरे नै गने । प्राजष्टक िरयद गदाय कोटे सनको भाध्मभफाट िरयद
गने ।

३. स्ऩेमयको सम्फर्नधभा षितनमोजजत फजेट फाट साबफक गा. षि. स. हरुको
प्रत्मेक िडाहरुभा ५ िटाका दयरे ८०% अनद
ु ानको रुऩभा १८० िटा प्राजष्टक
स्ऩेमय सभह
ू का कृिकहरुराई उऩरब्ध गयाउने ।
४. आॉऩ, लरधच, कागती, सर्न
ु तराको षिरुिाहरुको कृषि शािा कामायरमफाट िरयद
गयी

७५% अनद
ु ानफाट सभह
ु रे छनौट गये का कृिकहरुराई षितयण गने ।

४.१ आऩॉ (अम्रऩारी) गा. ऩा. का सफै ऺेत्रका कृिकहरुराई र्नमन
ु तभ ५-२० िटा
ब्माजततगत रुऩभा उऩरब्ध गयाउने । (१००० षिरुिा)

४.२ लरधच(लसडरेक) गा.ऩा. का सफै ऺेत्रका कृिकहरुराई र्नमन
ु तभ ५-१० षिरुिा
ब्माजततगत रुऩभा उऩरब्ध गयाउने। (५०० षिरुिा)

४.३ कागती(षिजु) गा. ऩा. का सफै ऺेत्रका कृिकहरुराई र्नमन
ु तभ १०-५०
षिरुिाहरु ब्मजततगत रुऩभा उऩरब्ध गयाउने(१००० िटा षिरुिाहरु)

४.४ सर्न
ु तरा(षिजु) गा. ऩा. लबत्र यहे का ऩकेट ऺेत्र साबफक यातनगाउॉ िडा नॊ. ६,८

य स्मािरुम्फा २ राई प्राथलभकता ददने र्नमनतभ २०-५० बफरुिाहरु ब्मजततगत
रुऩभा उऩरब्ध गयाउने।(१५०० बफरुिाहरु)
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४.५ कृषि लसचाई ऩजतक ऩानी ऩोियीको रागी प्रत्मेक िडाहरुभा १ िटाका दयरे

िडा नॊ. १ भा सेयजेम्फा ऩोियी िडा नॊ. २ भा गड्तौरा िजस्तको ऩोियी, िडा ३
भा हाषिऩोियी िडा नॊ. ४

.......... भा य िडा नॊ. ५ भा तराउऩोियी तनभायण

गने ।
५. षिलबर्नन ऺेत्रहरुको सेिा सबु फधाभा छनौट बएका कृिकहरुरे अनद
ु ानको रुऩभा
सहबाधगता गनय नसकेको अिस्थाभा फैकजल्ऩक कृिकहरुको सभह
ु रे नै छनौट
गने ।

ऩशुऩाऱन सम्बन्धी काययषिधध
१. गाउॉ ऩालरका स्तयभा एक कामयक्रभ सॊचारन तथा अनग
ु भन सलभतत गठन
गने ।

२. सफै िडाभा कामायरमरे जनप्रतततनधध, टोर बफकास सॊस्थाका सॊमोजकहरु
कृषि सहकायीका प्रतततनधध तथा अगुिा कृिकहरुको भेरा गयाई गाई,
बैसी, फाख्रा य िॊगुयऩारक कृिक सभह
ू गठन गयी गा.ऩा. भा दताय गयाउने
।

३. सभह
ू हरुरे आ- आफ्नो टोर फस्तीभा के के ऩारन गने य सभह
ू रे ककटान
गनय नसकेको अिस्थाभा िाडय स्तरयम सभह
ू रे ककटान गने ।

४. साबफक िडा नछुटने गयी घयधयू ीराई सभेत आधाय फनाई गाई, ऩाडी,
फाख्रा य फॊगयु ऩारनको रागी २-५ िटा सभह
ू गठन गने ।

५. ऩशऩ
ु ारक कृिक सभह
ू गठन गदाय र्नमन
ु तभ १५ दे खि फढीभा २५ जना
कृिक

यहे को सभह
ू गठन गने ।

६. एउटै कृिक ऩरयिाय एक बर्नदा फढी सभह
ू भा फस्न नलभल्ने साॉथै मदह आ.

ि. भा प्राजष्टक ऩोियीका रागी प्राजष्टक अनद
ु ानभा ऩाउने कृिक

ऩरयिायको सदस्म कुनै ऩतन सभह
ू भा यहे ता ऩतन ऩशऩ
ु ारनको सेिा सषु िधा
नऩाउने ।

७. गा.ऩा. सॉग साझेदायी यहे को यकभ कृिकरे सम्फर्नधीत तनकामभा तोककएको
सभमलबत्र जम्भा गनुय ऩने अर्नमथा सेिा सषु िधाफाट फजञ्चत हुन।े
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८. गाईऩारक कृिक सभह
ू रे ५-१० िटा य फाख्रा तथा िॊगुयऩारन सभह
ू रे ५-८
िटा ऩतन ऩाउने।

९. गाईऩारक कृिकरे गाईको बफभा अतनिामय गयाउने य बफभा कम्ऩतनराई
सम्फर्नधीत तनकामरे सभर्निम गयाउने।

१०.
११.

सफै िडाभा िाडय स्तयीम ऩशऩ
ु ारन अनग
ु भन सलभतत गठन गने ।

सभह
ू फाट छनौट बएका कृिकरे गोठ तथा िोय भाऩदण्ड अनस
ु ाय

आपै तमाय गने ।
१२.

फाख्रा य फॊगयु ऩारक कृिकरे फाख्रा तथा फॊगुय साटासाट कामयक्रभको

तनजम्त अिरम्फन गने ।
१३.

कृिकरे प्राप्त गये का गाई, फाख्रा य फॊगुय बफयाभी बएका तत्कार

सम्फजर्नधत तनकामभा जानकायी गयाई उऩचाय सभेत गयाउने य भत्ृ मु
बएभा

सम्फजर्नधत

सभह
ू रे

स्थरगत

तनकामहरुभा जानकायी गयाउने ।
१४.

कुनै

ऩतन

अनद
ु ान

िा

साटासाट

भज
ु ुल्का
बएका

उठाइ

फस्तक
ु ो

सम्फजर्नधत

५

फियलबत्र

फेचबफिन गनय नऩाईने मदद सर्नतान उत्ऩादन नबई थायो यहन गएभा
सम्फजर्नधत िाडय सलभततको अनभ
ु ततभा बफकक्र गयी बफकक्र बएको ७ ददन
लबत्र सो सट्टाभा कृिकरे आपै िरयद गने

१५.

बफउसाय फोका सफै िडाभा ३ िटाको दयरे य बफउसाय फॊगुयको फीय

सफै िडाभा २ िटाका दयरे बफतयक गनय िडा बेरारे स्थान य कृिक

छनौट गने । िीउसाय फोका, िाडयको िडा बेरारे दस्तुय तोकक सो यकभ
फोका िीयऩारक कृिकरे ऩाउने। उभेय धेयै बएका फोका, िीय बफकक्र गयी
सोदह फयाफयको बफउसाय फोका िीय सम्फजर्नधत कृिकरे आपै िरयद गने ।

१६.

ददने।
१७.

ऩशऩ
ु ारक कृिक छनौट गदाय एकर भदहराराई ऩदहरो प्राथलभकता
बफिमगत कामायरमका कभयचायीहरु मस कामयक्रभ(ऩशु तथा कृषि)

अर्नतयगत ऩरयचालरत सलभततका ऩदाधधकायीहरुराई तनमभ फभोजजभ सेिा
सषु िधा प्रदानको रागी गा.ऩा. रे तोके फभोजजभ हुनछ
े ।
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ऩशुऩाऱन काययक्रम सम्बन्धमा
१. फाख्राऩारन बफशेि कामयक्रभ अर्नतयगत

प्रत्मेक िडाभा फाख्रा ६० िटा का

दयरे ७५% अनद
ु ानभा रु ४,५००।- भा ३०० िटा षितयण गने।

२. फोका उर्ननत जातको
२०,०००।-

प्रत्मेक िडाभा ३ िटाका दयरे १००% अनद
ु ानभा रु

भा १५ िटा फोका बफतयण गने ।

३. फाख्राऩारन सम्फर्नधी िमय जातको फोका गाउॉ ऩालरकाका सफै िडाहरुराई
सभेटने गयी १ िटा िरयद गने ।
४. गाईऩारन षिशेि कामयक्रभ अर्नतयगत िडा नॊ. १ भा ५५ िटा, िडा नॊ. २ भा
५५ िटा, िडा नॊ. ३ भा ५० िटा, िडा नॊ. ४ भा ५० िटा य िडा नॊ. ५ भा
५५ िटा फाच्छी |ऩाडी ५०% अनद
ु ानभा रु १०,०००।- भा २६५ िटा षितयण
गने।

५. फॊगुयऩारन कामयक्रभ अर्नतयगत बन
ु ी स्थातनम जातको प्रत्मेक िडाभा ६०

िटाका दयरे १००% अनद
ु ानभा रु ३,०००।- भा ३०० िटा बफतयण गने।
िोय ब्मिजस्थत सम्फजर्नधत कृिकहरुरे आपै अतनिामय गनऩ
ुय नेछ ।

६. फॊगुयऩारन कामयक्रभ अर्नतयगत उर्ननत जातको षिय प्रत्मेक िडाभा २ िटाका
दयरे १००% अनद
ु ानभा रु १०,०००।- भा १० िटा षितयण गने ।

कृिी तथा ऩशु कृिक समह
ू गठन सम्बन्धमा

१. प्रत्मेक टोर, िस्तीफाट सभह
ू गठन गयी ततनै सभह
ू को प्रतततनधधत्ि हुने

गयी ितयभान िडाको िडा स्तयीम छाता सभह
ू को गठन गने । सोदह िडा

स्तरयम सभह
ू को प्रतततनधधत्ि यहने गयी कुम्भामक गाउॉ ऩालरका स्तयीम
सभह
ू गठन गयीने य सोदह िडा स्तयीम सभह
ु रे

के कस्ता कामयक्रभहरु

अनक
ु ु रताका आधायभा कुन कुन सभह
ू राई ददने तनधाययण गने। तनधाययण
गनय नसकेका िडा कामायरमको सहमोगभा सभर्निम गयी सभाधान गने ।

२. गाउॉ ऩालरका स्तरयम सभह
ू गठन हुदाॉ िडा स्तरयम छाता सभह
ू को अध्मऺ
िा तनजरे तोकेको ब्मजतत यहने ।
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३. २०७५ सार फैशािको ऩदहरो हप्ता लबत्र गा.ऩा. स्तरयम सभह
ू को नाभभा
िाता िोल्नु ऩने।

खररद प्रक्रक्रया सम्बन्धमा
१. सभह
ू दताय बएको १५ ददन लबत्र साझेदायीको हुन आउने यकभ गाउॉ ऩालरका
स्तयको कृषि तथा ऩशऩ
ु ारन सभह
ू हरुको फचत तथा ऋण सहकायी सॊस्था
लर. मासोकको िाताभा जम्भा गनुय ऩने ।

२. ऩशऩ
ु ारक कृिक सभह
ू रे तोककएको लसभा लबत्र यदह ऩशु िरयदको ब्मिस्था
सम्फजर्नधत कामायरम, िरयद भल्
ू माङकन सलभतत य गा.ऩा. स्तयको सभह
ू
सभेतको साझा सहभततको आधायभा िरयद ब्मिस्था गने ।

३. ऩशु िरयद गदाय तोककएको यकभ बर्नदा भाधथको िरयद गये भा कृिक
स्िॊमभरे ब्महोने ।
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४. तोककएको यकभ बर्नदा कभ भल्
ु मको िरयद गये भा भल्
ू माङ्कन सलभततरे
तोककएको भल्
ू मको आधायभा भात्र अनद
ु ान ऩाउने।

५. ऩशु िरयदको भल्
े
ू माङ्कन सलभतत दे हाम फभोजजभ गठन हुनछ

५.१. िाडय स्तयीम ऩशऩ
ु ारक सभह
ू को अध्मऺ िा तनजरे तोकेको सभह
ू को
ऩदाधधकायी-

सॊमोजक

५.२. ऩशु शािा कामयरमको प्रतततनधध

सदस्म

५.४. सम्फजर्नधत िडाको जनप्रतततनधध(१ जना)

सदस्म

५.३. सम्फर्नधीत ऩशऩ
ु ारक सभह
ू को अध्मऺ

सदस्म

६. िरयद भल्
ू माॊकन सलभततरे ऩास गये को ऩशह
ु रुको हुलरमा (यङ,उभेय,तौर)

सम्फजर्नधत सभह
ू रे एक प्रतत िडा स्तरयम ऩशऩ
ु ारक कृिक सभह
ू भा य एक प्रतत
िडा

कामायरमको

लसपारयस

सदहत

यकभ

गाउॉ ऩालरकाभा फझ
ु ाउने।
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तनकासाको

राधग

एक

प्रतत

गा.ऩा.मा समूह दताय सम्बन्धमा
१. कुम्भामक गाउॉ ऩालरकाको कामायरमभा सफै सभह
य २०७४
ू हरु प्रकक्रमा ऩि
ु क
चैत्र २५ गते दताय बई सतनु ऩने ।िडा स्तयीम सभह
ू लभतत २०७४ चैत ३०
गते लबत्र गठन बई सतनु ऩने य सो को जानकारय गा.ऩा. भा गयाउने य

गा.ऩा. स्तयीम सभह
ू गठन लभतत २०७५।०१।०४ गते सम्भभा गने।
गा.ऩा.को मस कामयक्रभ सॊचारन हुनु अगािै गठन बएका कृषि सभह
ु ,

कृषि सहकायी गा.ऩा.भा दताय गयाउन आव्हान गने य ती सभह
ू सहकारय
सभेतराई मसै कामयक्रभभा सम्भादहत गयी रधगने ।

काययबबधध प्रस्तािना सम्बन्धमा
मस कामयषिधधभा कुनै नीतत-तनमभ-ऩरयभाजजयत सॊसोधन गनुय ऩये ऩन
ु ्
कामयषिधध

सॊचारन

सहजजकयण

सलभततरे

ऩरयभाजयन

गयी

स्िीकृती लरई सॊसोधन गनय सककनेछ ।

***धन्यबाद***
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गा.ऩा.भा

