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 साना ससॊचाइइ कामइक्रभ सॊचारन भाऩदण्ड, २०७७ 

प्रस्तावना् ससॊचाई सॊयचनाहरुको सनभाइण, भभइत सम्बाय तथा आधसुनक ससॊचाई प्रववसधहरुको प्रमोग य ववस्ताय 
गयी  खेती मोग्म जग्गाभा ससॉचाईको सवुवधा ससुनश् चत गनइ तथा ससॊश्चत ऺेत्रको ववस्ताय गयी कृवष उऩजको 
उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फढाउनका रासग साना ससॊचाई कामइक्रभ सॊचारन गनइ “फजेट तथा कामइक्रभ 
कामाइन्वमन सम्फन्धी एकीकृत कामइववसध, २०७७” को दपा ४० रे ददएको असधकाय प्रमोग गयी बसूभ 
व्मवस्था, कृवष तथा सहकायी भन्त्रारम, गण्डकी प्रदेशरे मो भाऩदण्ड फनाएको छ।  

 

१. प्राववसधक ऩऺ  

(क) साना ससॊचाई कामइक्रभ अन्तगइत कुरो, ससभेन्ट ऩोखयी, प्राविक ऩोखयी, ट्याङ्की, वोरयङ्ग, ऩाईऩ ववस्ताय, 

सरश्टटङ्ग, ईनाय, साना फाॉध आददको सनभाइण/भभइत सम्बाय य आधसुनक ससॊचाई प्रववसध ऩदइछन।् 

(ख) प्रत्मेक साना ससॊचाई कामइक्रभफाट ऩहाडभा कम्तीभा १० योऩनी य तयाईभा कम्तीभा ३० कठ्ठा 
जसभन ससॊश्चत बएको हनुऩुनेछ। 

(ग) कामइक्रभ सॊचारनको रासग सम्फश्न्धत ववषमभा तासरभ प्राप्त कृवष प्राववसधक सभेतरे रागत अनभुान 
य कामइसम्ऩन्न प्रसतवेदन तमाय गनइ सक्नेछन।्  

(घ) मो कामइक्रभभा कृवषसॉग सम्फश्न्धत सभूह, सहकायी सॊस्था वा आसधकारयक रुऩभा दताइ बएका जर 
उऩबोक्ता ससभसतहरुभात्र सहबागी हनु सक्नेछन।् 

(ङ) मो कामइक्रभ सॊचारन गदाइ सनभाइण कामइ अनदुानग्राही आपैं रे गनुइऩनेछ। 

 

२. आसथइक ऩऺ 

स्वीकृत फजेटको ऩरयसधसबत्र यही देहामका कामइहरुभध्मे कुनै एक वा एक बन्दा फढी कामइका रासग कुर 
रागतको ९० प्रसतशतसम्भ अनदुान सहमोग उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ। प्रसत अनदुानग्राही अनदुानको 
असधकतभ सीभा रु. ५ राख हनुेछ। 

(क) कुरो, ससभेन्ट ऩोखयी, प्राविक ऩोखयी, ट्याङ्की, वोरयङ्ग, ऩाईऩ ववस्ताय, सरश्टटङ्ग, ईनाय, साना फाॉध 
आददको सनभाइण/भभइत सम्बाय  

(ख) थोऩा ससॊचाई, श्स्प्रङक्रय ससॊचाई जस्ता आधसुनक ससॊचाई प्रववसधको प्रमोग 

 

३. प्रस्ताव भूल्माङ्कनका आधाय  

क्र. सॊ. भूल्माङ्कनका आधाय अॊक 

१. ससॊचाईका रासग ऩानीको स्रोत ससुनश्ितता  १० 

क फाहै्र भवहना ससॊचाईका रासग ऩानीको स्थामी स्रोत बएको १० 

ख भौसभी (६ भवहना बन्दा कभ) ससॊचाईको रासग भात्र ऩानीको स्रोत बएको ५ 

२.  ससॊश्चत हनु ेऺेत्रपर  ३0 
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क ऩहाडभा १० योऩनी य तयाईभा ३० कठ्ठा ऺेत्रपर ससॊश्चत हनुे बएभा 15 अॊक य 

थऩ ऺेत्रपरका रासग प्रसत योऩनी/कठ्ठा ०.५ अॊकका दयरे क्रभस् ऩहाड य 

तयाईभा थऩ गयी असधकतभ ३० अॊकसम्भ प्रदान गने 

३० 

३. राबाश्न्वत घयधयुी सॊख्मा  २० 

क २५ बन्दा फढी घयधयुी  २० 

ख १५ देश्ख २५ घयधयुी १५ 

ग १५ बन्दा कभ घयधयुी 1० 

४.  सनभाइण हनु ेससॊचाइइ सॊयचनाको श्स्थसत २० 

क ससॊचाईको सवुवधा नबएको जग्गाभा नमाॉ ससॊचाइइ सॊयचना सनभाइण २० 

ख फाढी/ऩवहयो/डुवान जस्ता प्राकृसतक प्रकोऩफाट प्रबाववत ससॊचाई सॊयचना १५ 

ग ऩयुानो ससॊचाइइ सॊयचनाको भभइत सम्बाय १० 

५. फारी सघनताभा फवृि २० 

क १०० प्रसतशत बन्दा फढी २० 

ख ५० देश्ख १०० प्रसतशत सम्भ १५ 

ग ५० प्रसतशत बन्दा कभ १० 

 जम्भा 100 

 

४. प्रस्तावसॉग सॊरग्न गनुइऩने कागजातहरु् 
(क) “फजेट तथा कामइक्रभ कामाइन्वमन सम्फन्धी एकीकृत कामइववसध, २०७७” को दपा (१६) को 

उऩदपा (३) फभोश्जभका कागजातहरु।  

(ख)  सभूह/सहकायी/जर उऩबोक्ता ससभसतको फैठक सनणइम प्रसतसरवऩ। 
(ग)  प्रस्ताववत ऺते्रको जग्गाधनी ऩजुाइको प्रसतसरवऩ। 
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५. प्रस्तावको ढाॉचा् 
क. आवेदकको सॊश्ऺप्त ऩरयचम 

आवेदक सॊस्थाको नाभ् ठेगाना् 

 

कामइक्रभ सॊचारन गरयने स्थानको ठेगाना्  

 

प्रोऩाईटय/अध्मऺको नाभ् 

सम्ऩकइ  न् 

सम्ऩकइ  व्मश्क्त् 

सम्ऩकइ  नॊ 

सॊरग्न हनु ेकृषक घयधयुी सॊख्मा् 

        

ख. ससॊचाई सॊयचना सम्फन्धी वववयण 

क्र.सॊ. ससॊचाई सॊयचनाफाट 
राबाश्न्वत हनु े
कृषकहरुको नाभ 

कामइक्रभ 
सॊचारनऩसछ ससॉश्चत 
हनुे जग्गाको 
ऺेत्रपर 

सो जग्गाभा 
हारको फारी 
प्रणारी 

ससॊचाई सॊयचना 
सनभाइण ऩसछ हनु े
फारी प्रणारी 

कैवपमत 

      

      

      

 

ग. प्रस्ताववत ससॊचाई सॊयचनाको वकससभ् (नमाॉ ससॉचाई सॊयचना वा ऩयुानो सॊयचनाको भभइत के हो 
खरुाउने)  

 

(घ) ससॊचाईका रासग ऩानीको श्रोत् 

(ङ)  ऩानीको श्रोतको वकससभ् (फाहै्र भवहना ससॊचाई गनइ सक्ने वा भौसभी ससॊचाईको श्रोत के हो उल्रेख 
गने) 

(च) प्राकृसतक प्रकोऩफाट प्रबाववत ससॊचाई सॊयचना बए/ नबएको उल्रेख गने् 
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(छ)  ऩानीको श्रोतको नश्जकभा यहेको अन्म ससॊचाई सॊयचना् 

भासथ सतय तर सतय 

भहुान देश्खको 
दयुी (वक.सभ.) 

ससॊश्चत ऺेत्रपर घयधयुी (सॊख्मा) 
भहुान देश्खको 
दयुी (वक.भी.) 

ससॊश्चत ऺेत्र 
(हेक्टय) 

घयधयुी (सॊख्मा) 

      

 

(ज) सॊचारन हनु ेवक्रमाकराऩहरु् 

क्र.सॊ. वक्रमाकराऩ 
वववयण 

एकाइ ऩरयभाण दय जम्भा 
रागत 

कामाइरमको 
अनदुान 

प्रस्तावकको 
साझेदायी यकभ 

१ रागत साझेदायीभा सॊचारन हनुे 

        

        

२ आटनै रगानीभा सॊचारन हनुे 

        

 जम्भा    

 

(झ) भाग गयेको जम्भा अनदुान यकभ् 

 

(ञ) अन्म सफषम केही बए उल्रेख गनुइहोस।् 


