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कानेपोखरी गाउँपामिका 
कानपेोखरी राजपत्र 

खण्ड ५                          संख्या ३        मिमििः २०७९।०६।१४ 

भाग २ 

कानेपोखरी गाउँपामिका 
गाउँ काययपामिकाको कायायिय 

बयरवन, िोरङ, प्रदेश नं. १, नपेाि 

मिमि २०७९ साि असोज ०९ गिे बसेको कानेपोखरी गाउँ काययपामिकाको बैठकिे देहाय बिोजजिको 
काययववमि पाररि गरेकािे सवयसािारणको जानकारीका िामग प्रकाजशि गररएको छ। 

आफ्नै बारी, अगायमनक पोखरी काययक्रि सञ्चािन काययववमि, २०७९ 

गाउँपामिकाका अध्यक्षज्यूबाट प्रिाणीकरण मिमििः २०७९।०६।१३ 

प्रस्िावनािः ि फोहोरको वगीकरण गछछ य, हािी फोहोरको व्यवस्थापन गछौं अमभयान सिेििे मनदेश गरे 
बिोजजि प्रत्येक घरिछरीबाट खाना बनाउन ेक्रििा मनस्कने फोहोर जस्िैिः भाि, केिाएर बाँकी रहेको 
साग/सब्जीको बोक्रा, आददिाई नै स्थानीय चारोिा रुपान्िरण गरी त्यस्िो फोहोरको वगीकरण िथा 
व्यवस्थापन घर/घरिैं गने र त्यस्िो चारो खछवाई स्थानीयस्िरिा िोप हछन िागेको रैथाने िगायि अन्य 
प्रजामिका िाछा पयायवरण सन्िछिन राख्नका िामग करेसाबारी पररसरिा खमनने स/साना स्केिका पोखरीिै 
उत्पादन गरी कृषकहरुिाई अगायमनक िाछा उद्यििा जोड्दै गाउँपामिकािाई अगायमनक िाछा उत्पादन 
पययटनिा पवहचान अमभवृवि गनयका िामग कानेपोखरी गाउँपामिकाको बाह्रौं गाउँ सभा अमिवेशनिारा 
पाररि नीमि िथा काययक्रिको बछदँा नम्बर (७) िा उजलिजखि “आफ्नै बारी, अगायमनक पोखरी” काययक्रििा 
ववमनयोजजि बजेटबाट गाउँपामिका के्षत्रमभत्रका कृषकहरुिाई िापदण्ड बिोजजि अनछदान उपिब्ि गराई 
काययक्रि कायायन्वयनिा मनष्पक्षिा र पारदजशयिा कायि गनय, 
कानेपोखरी गाउँपामिकाको ववमनयोजन ऐन, २०७९ को दफा ५ िे ददएको अमिकार प्रयोग गरी 
कानेपोखरी गाउँ काययपामिकािे यो काययववमि िजछयिा गरी िागू गरेको छ। 

 

१. संजक्षप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यो काययववमिको नाि “आफ्नै बारी अगायमनक पोखरी काययक्रि सञ्चािन 
काययववमि, २०७९” रहेको छ। 
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(२) यो काययववमि कानेपोखरी राजपत्रिा प्रकाशन भए पश्चाि ्गाउँपामिका के्षत्रभर िागू हछनेछ। 

२. पररभाषा र व्याख्यािः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययववमििा,- 
(क) “अनछदान” यस काययववमि बिोजजि करेसाबारी पररसरिा पोखरी खन्नका िामग छनोट हछने 
कृषकिाई उपिब्ि गराइने अनछदान रकि सम्झनछपछय।  

(ख) “काययपामिका” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङको गाउँ काययपामिकािाई सम्झनछपछय। 

(ग) “कायायिय” भन्नािे कानेपोखरी गाउँ काययपामिकाको कायायियिाई सम्झनछपछय। 

(घ) “काययववमि” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिकाको आफ्नै बारी अगायमनक पोखरी काययक्रि सञ्चािन 
काययववमि, २०७९ िाई सम्झनछपछय। 

(ङ) “काययक्रि” भन्नािे आफ्नै बारी, अगायमनक पोखरी काययक्रििाई सम्झनछपछय। 

(च) “कृषकको स्वामित्विा भएको जग्गा” भन्नािे काययक्रििा सहभामगिा जनाउन आवेदन गने 
कृषकको नाििा जग्गािनी प्रिाण-पूजाय भएको जग्गा वा कृषकिे भोग चिन गदै आएको जग्गा हो 
भनी वडािे मसफाररस गरी ददएको जग्गािाई सम्झनछपछय।  

(छ) “गाउँपामिका” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङिाई सम्झनछपछय। 

(ज) “वडा” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिकाको कछ नैपमन वडािाई सम्झनछपछय। 

(झ) “सभा” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङको गाउँ सभािाई सम्झनछपछय। 

(ञ) “पोखरी” भन्नािे कम्िीिा दश िछरदेजख बढीिा एक कठ्ठा के्षत्रफििा करेसाबारी पररसरिा खमनन े
पोखरीिाई सम्झनछपछय। 

३. िाभग्राही कृषक िजक्षि सूचना प्रकाशन गररनिेः कायायियिे पोखरी खन्नका िामग इच्छछक 
गाउँपामिका के्षत्रमभत्रका सबै िाभग्राही कृषकहरुिाई िजक्षि गरेर अनछसूची १ बिोजजिको ढाँचािा 
सावयजमनक सूचना प्रकाशन गनछय पनेछ। 

४. काययक्रििा सहभामगिा जनाउन चाहन ेकृषकिे आवेदन गनछयपनेिः दफा ३ बिोजजि प्रकाशन हछन े
सूचना बिोजजि काययक्रििा सहभामगिा जनाउन चाहने कृषकिे अनछसूची २ बिोजजिको ढाँचािा वडा 
कायायियिा आवेदन गनछय पनेछ। 

५. काययक्रििा सहभामगिा जनाउन आवेदन गने सम्पूणय कृषकहरुको आवेदन छानवीन गररनिेः 
काययक्रििा सहभामगिा जनाउन चाही दफा ३ बिोजजिको सूचना अनछसार आवेदन गने सम्पूणय कृषकको 
आवेदन िथा आवेदनसाथ संिग्न अन्य कागजािहरुको छानवीन आमथयक ववकास समिमििे गनेछ। 

६. आवेदक कृषकहरुको आवेदन छानवीन गरी उपयछक्त संख्याका कृषकहरुिाई िात्र काययक्रिका 
िामग छनोट गररनिेः (१) काययक्रििा सहभामगिा जनाउन चाही दफा ३ बिोजजिको सूचना अनछसार 
आवेदन गने सम्पूणय कृषकहरुको आवेदन िथा आवेदनसाथ संिग्न अन्य कागजािहरु रीिपूवयक 
भए/नभएको िगायिका अन्य ववषयको छानवीन आमथयक ववकास समिमििे गनेछ। 

(२) काययक्रिका िामग स्वीकृि बजेट सिेििाई िध्यनजर गदै आमथयक ववकास समिमििे देहायिा 
उजलिजखि सूचकका आिारिा िाभग्राही कृषकको छनोट गनेछिः 
(क) पोखरी खन्नका िामग कृषक स्वयंिे व्योहोने िागि सहभामगिाको प्रमिवििा वापि ्    -२५ अंक, 
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(काययक्रििा सहभामगिा जनाउन आवेदन गने कृषकिे ५० प्रमिशिसम्ि िागि सहभामगिा व्योहोने 
प्रमिवििा गरेिा दािासाहीका दरिे अंक प्रदान गररनछे। जस्िैिः ५० प्रमिशि िागि सहभामगिा व्योहोने 
प्रमिवििा गरेिा २५ अंक प्रदान गररनेछ भन े४९ प्रमिशि व्योहोने प्रमिवििा गरेिा २४.५ अंक, १५ 
प्रमिशि व्योहोने प्रमिवििा वापि ्७.५ अंक प्रदान गररनेछ) 

(ख) उमिएको भाि, केिाएर बाँकी रहेको साग/सब्जीको बोक्रा, आददिाई नै स्थानीय चारोिा रुपान्िरण 
गरी िाछा उत्पादन गने प्रमिवििा वापि ्          -१० अंक,  

(ग) उमिएको भाि, केिाएर बाँकी रहेको साग/सब्जीको बोक्रा बाहेकका अन्य कछ वहने फोहोरिाई 
पोखरीको मडििै प्राङ्गाररक िििा रुपान्िरण गने प्रमिवििा वापि ्         -१० अंक 
(घ) कृषकको स्वामित्विा भएको जग्गाको के्षत्रफि वापि ्अमिकिि       -२५ अंक, 

(िीन (३) कठ्ठासम्ि क्षेत्रफि भएकािाई २५ अंक, िीन (३) कठ्ठाभन्दा बढी पाँच (५) कठ्ठासम्ि 
क्षेत्रफि भएकािाई २२ अंक, पाँच (५) कठ्ठाभन्दा बढी साि (७) कठ्ठासम्ि क्षेत्रफि भएकािाई २० 
अंक र साि (७) कठ्ठाभन्दा िामथ दश (१०) कठ्ठासम्ि क्षेत्रफि भएकािाई १८ अंक र दश (१०) 
कठ्ठाभन्दा िामथ जमिसछकै के्षत्रफि भएकािाई १६ अंक प्रदान गररनछे। 

(ङ) प्राववमिक प्रमिवेदन वापि ्अमिकिि ्            -१० अंक 

(काययक्रििा सहभामगिा जनाउन इच्छछक भई आवेदन गने कृषकको प्रस्िाववि पोखरी खमनन ेजग्गाको 
कायायियका प्राववमिक िाफय ि ्स्थिगि अनछगिन गररनेछ। स्थिगि अनछगिनका क्रििा पोखरी खन्नका 
िामग प्रस्िाव गररएको जग्गा उत्ति भए १० अंक, िध्यि भए ८ अंक र सािान्य भए ५ अंक प्रदान 
गररनेछ)          

७. काययक्रििा छनोट हछन ेकृषकिाई आिारभिू िामिि प्रदान गररनिेः काययक्रिका िामग छनोट हछन े
कृषकसँग अनछदान सम्झौिा गनछय अगावै कायायियिे ववषयववज्ञ जनशजक्त िाफय ि ्काययक्रिसँग सम्बजन्िि 
आिारभिू िामिि काययक्रि सञ्चािन गनछय पनेछ। 

८. काययक्रििा सहभागी हछन छनोट भएका कृषकिाई अनछदान उपिब्ि गराइनिेः (१) यस काययववमििा 
उजलिजखि प्राविान बिोजजि करेसाबारी पररसरिा पोखरी खन्नका िामग काययक्रििा सहभागी हछन छनोट 
हछने कृषकिाई प्रमि कठ्ठा बढीिा बीसहजार रुपैंयाको सीिामभत्र रहेर दािासाहीका दरिे नगद अनछदान 
उपिब्ि गराइनछे। 

(२) दफा ७ बिोजजि सञ्चािन हछने िामिि काययक्रििा सहभामगिा नजनाउने कृषकिाई उपदफा (१) 
बिोजजिको अनछदान रकिको पाँच प्रमिशि रकि कट्टा गरेर िात्र अनछदान उपिब्ि गराउन सवकनेछ। 

९. कृषकसगँ अनछदान सम्झौिा गररनिेः (१) अनछदानका िामग छनोट भएका कृषकसँग पोखरी खन्नका 
िामग कायायियिे सफ्टवेयर प्रणािी िाफय ि ्अनछदान सम्झौिा गनेछ। 

१०. अनछदान सम्झौिा गररन ेकृषकिे खन्न ेपोखरीको अनछगिन िथा िूलयाकंन गररनिेः (१) यस काययववमि 
बिोजजिको काययक्रिका िामग छनोट भई अनछदान सम्झौिा गररने कृषकिे खने्न पोखरीको देहायिा 
उजलिजखि मनकाय िथा पदामिकारीबाट अनछगिन िथा िूलयांकन गररनेछिः 
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मस.नं. अनछगिन िथा िूलयाकंन गररन े
ववषयक्षते्र 

 

अनछगिन/िूलयाकंन गररन े
मनकाय/पदामिकारी 

अनछगिन/िूलयाकंन 
गररन ेसियाविी 

१. सिग्र काययक्रिको 
प्रभावकाररिा 

गाउँपामिकास्िरीय अनछगिन िथा 
सछपररवेक्षण समिमि 

आवश्यकिा 
अनछसार 

२. काययववमि बिोजजि काययक्रि 
कायायन्वयन भए/नभएको 

आमथयक ववकास समिमि/वडा समिमि मनरन्िर 

३. िापदण्ड िथा सम्झौिा 
बिोजजि काययक्रि 

कायायन्वयन भए/नभएको 

पशछ सेवा शाखाका 
प्राववमिक/सम्बजन्िि वडाका पूवायिार 

ववकास हेने कियचारी 

मनरन्िर 

११. अनछदान सम्झौिा बिोजजिको रकि कृषकिाई उपिब्ि गराइनिेः यस काययववमि बिोजजि अनछदान 
सम्झौिा गररने कृषकिे सम्झौिािा उजलिजखि शिय र िापदण्ड बिोजजि पोखरी खनेको हो भनी 
सम्बजन्िि वडा र आमथयक ववकास समिमिबाट प्राप्त प्रमिवेदन िथा सम्झौिािा उजलिजखि शिय पूरा भएको 
देजखएिा कायायियिे सम्झौिा बिोजजिको अनछदान रकि कृषकिाई उपिब्ि गराउनछे। 

१२. अनछदान पाई पोखरी खन्न ेकृषकको वववरण अद्यावमिक राख्नछपनेिः यस काययववमििा व्यवस्था भए 
बिोजजि अनछदान पाई पोखरी खने्न सम्पूणय कृषकको अद्यावमिक वववरण पशछ सेवा शाखािे राखी सो 
वववरण सावयजमनक सिेि गनछय पनेछ। 

१३. अनछदान पाई पोखरी खनकेा कृषकिे स्थानीय चारोको प्रयोग गनछयपनेिः यस काययववमि बिोजजि 
अनछदान मिई पोखरी खने्न कृषकिे त्यस्िो पोखरीिा स्थानीय चारो िात्र प्रयोग गरेर िाछा उत्पादन 
गनछय पनेछ। 

१४. अनछदान पाई पोखरी खनकेा कृषकिे कछ वहन ेफोहोरको व्यवस्थापन पोखरीको मडििै गनछयपनेिः यस 
काययववमि बिोजजि अनछदान मिई पोखरी खने्न कृषकको घरबाट मनजस्कन ेकछ वहने फोहोरिाई त्यसरी 
खमनन ेपोखरीको मडििै प्राङ्गाररक िि बनाउन प्रयोग गनछय पनेछ। 

१५. दोहोरो पने गरी अनछदान उपिब्ि नगराइनिेः (१) अनछदान प्रामप्तका िामग आवेदन गने कृषकिे 
नेपाि सरकार वा प्रदेश सरकार वा गाउँपामिकाबाट ववगि िीन वषय यिा कृवष क्षते्रको िामग बीस 
हजार रुपैंयाभन्दा बढी रकि बराबरको अनछदान मिएको पाइएिा त्यस्िा कृषकिाई दोहोरो पने गरी 
यस काययववमि बिोजजिको अनछदान उपिब्ि गराइने छैन। 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको अनछदान मिए/नमिएको सम्बन्ििा अनछदान प्रामप्तका िामग आवेदन गने 
कृषक स्वयंिे स्विःघोषणा गनछय पनेछ।  

१६. बािा/अड्काउ फछ काउन सवकनिेः यो काययववमि कायायन्वयनिा कछ नै वािा वा अड्चन आई परेिा 
आमथयक ववकास समिमिको मसफाररसिा काययपामिकािे त्यस्िो वािा वा अड्चन फछ काई काययक्रि 
कायायन्वयन गनय सक्नेछ। 

१७. प्रचमिि कानून बिोजजि हछनिेः यस काययववमििा िेजखए जमि ववषय यसै काययववमि बिोजजि िथा 
अन्य ववषयको हकिा प्रचमिि कानून बिोजजि हछनछे। 
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अनछसूची १ 

(काययववमिको दफा ३ सँग सम्बजन्िि) 

कानेपोखरी गाउँपामिका 
गाउँ काययपामिकाको कायायिय, बयरवन, िोरङ 

(पशछ सेवा शाखा) 
“आफ्नै बारी, अगायमनक पोखरी” काययक्रििा सहभामगिा जनाउन चाहन ेकृषक िजक्षि सूचना 

 

प्रत्येक घरिछरीबाट खाना बनाउने क्रििा मनस्कने फोहोर जस्िैिः भाि, केिाएर बाँकी रहेको 
सागसब्जीको बोक्रा आददिाई नै स्थानीय चारोिा र, सो बाहेक अन्य कछ वहने फोहोरिाई 
करेसाबारी पररसरिै प्राङ्गाररक िििा रुपान्िरण गरी “ि फोहोरको वगीकरण गछछ य, हािी 
फोहोरको व्यवस्थापन गछौं” अमभयान सिेििे मनदेश गरे बिोजजिको व्यवस्था कायायन्वयन सिेि 
गनय कानेपोखरी गाउँपामिकाको बाह्रौं गाउँ सभा अमिवेशनद्वारा पाररि “आफ्नै बारी, अगायमनक 
पोखरी” काययक्रिका िामग ववमनयोजजि बजेट मनष्पक्ष र पारदशी िवरिे कायायन्वयनिा िैजान 
कानेपोखरी गाउँ काययपामिकाबाट “आफ्नै बारी अगायमनक पोखरी काययक्रि सञ्चािन काययववमि, 
२०७९” पाररि भएको छ। अगायमनक िाछा उत्पादन गने िछि ध्येयिे करेसाबारी पररसरिा 
कम्िीिा दश िछरदेजख बढीिा एक कठ्ठासम्िको क्षेत्रफिको जग्गािा पोखरी खन्न चाही आवेदन 
गरी काययववमि बिोजजि छनोट हछन ेकृषकहरुिाई स्वीकृि काययववमि बिोजजि प्रमि कठ्ठा बीस 
हजार रुपैंयासम्िको सीिािा रहेर अनछदान उपिब्ि गराउन सवकने प्राविान रहेकािे यो सूचना 
प्रकाजशि भएको मिमििे एक्काइस (२१) ददनमभत्र अनछसूची २ बिोजजिको ढाँचािा आ/आफ्नो 
वडा कायायियिा रीिपूवयकको आवेदन गनछयहछन गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका सबै कृषक िजक्षि यो 
सूचना प्रकाजशि गररएको छ। 

संिग्न गनछयपने कागजािहरुिः 
१. काययववमिको अनछसूची २ बिोजजिको ढाँचािा भररएको रीिपूवयकको आवेदन फारि, 

२. कृषकको नेपािी नागररकिाको प्रिाणपत्रको प्रमिमिपी र जग्गािनी प्रिाणपछजायको 
प्रमिमिपी वा भोगचिन गदै आएको जग्गा भए भोगचिन गदै आएको भनी वडा अध्यक्षिे 
ददएको मसफाररस। 

३. बीस हजार रुपैंया वा सोभन्दा बढी िूलय बराबरको अनछदान पमछलिो ३ (िीन) वषय यिा 
कछ नैपमन सरकारीस्िरको मनकायबाट अनछदान नमिएको भनी स्विःघोषणा गनछयपने। 
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अनछसूची २ 

(काययववमिको दफा ४ सँग सम्बजन्िि) 

श्री वडा अध्यक्षज्यू,                                        मिमि २०  ।  । 

….. नं. वडा कायायिय, कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङ।       

ववषयिः  अनछदान प्रामप्तका िामग आवेदन गरेको। 

प्रस्िछि ववषयिा कानेपोखरी गाउँ काययपामिकाको कायायियको मिमि २०  ।    ।    िा प्रकाजशि सूचनाका ववषयिा ििाई 
जानकारी भयो। आफ्नै बारी अगायमनक पोखरी काययक्रि सञ्चािन काययववमि, २०७९ बिोजजि ि पमन करेसाबारी पररसरिा 
पोखरी खन्न इच्छछक रहेकािे देहायिा उजलिजखि वववरण संिग्न राखी अनछदान प्रामप्तका िामग यो आवेदन गदयछछ। िैिे भरेका 
वववरण ठीक साँचो हो। झछठ्ठा ठहररए कानून बिोजजि सहछँिा/बछझाउँिा।  
मस.नं. वववरण 
१. काययक्रिका िामग छनोट भएको खण्डिा काययववमि बिोजजि उपिब्ि गराइने अनछदान रकिको …….. प्रमिशि बराबरको 

रकि पोखरी खन्निा ि स्वयंिे पमन पररचािन गनेछछ। 

२. काययक्रिका िामग छनोट भई पोखरी खमनएको खण्डिा उमिएको भाि, केिाएर बाँकी रहेको साग/सब्जीको बोक्रा आददिाई 
नै स्थानीय चारोिा रुपान्िरण गरी िाछा उत्पादन गने प्रमिवद्दिा-   

(क) गछछ य                                              (ख) गददयन।                              (कछ नै एकिा गोिो जचनो िगाउने) 
३. …………………………………. क्षेत्रफि बराबरको जग्गा िात्र िेरो स्वामित्विा रहेको छ। र, उक्त जग्गा- 

(क) िेरो स्वामित्विा नै रहेको छ।  

(ख) िैिे ………. वषयदेजख भोगचिन गदै आएको छछ। 

(उजलिजखि वववरणिा जछन सही हो, त्यसिा गोिो जचनो िगाउने) 
४. उमिएको भाि, केिाएर बाँकी रहेको साग/सब्जीको बोक्रा बाहेकका अन्य कछ वहन ेफोहोरिाई पोखरीको मडििै प्राङ्गाररक 

िििा रुपान्िरण गने प्रमिवििा- 
(क) व्यक्त गदयछछ।               (ख) व्यक्त गददयन।                         (कछ नै एकिा गोिो जचन्ह िगाउने) 

स्विः घोषणा सम्बन्िी व्यवस्थािः 
िैिे ववगि िीन वषयमभत्र कछ नैपमन सरकारीस्िरको मनकायबाट कृवष क्षेत्रसँग सम्बजन्िि काययका िामग बीस हजार रुपैंया वा सोभन्दा 
बढीको कछ नैपमन प्रकारको अनछदान-    

(क) मिएको छैन।                                                                  (ख) मिएको छ।   (कछ नै एकिा गोिो जचन्ह िगाउने)            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

आज्ञािे, 

 
 
 
 
 

आज्ञािे- सन्िोष जघमिरे 

 प्रिछख प्रशासकीय अमिकृि 

  कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङ। 

श्री कानपेोखरी गाउँ काययपामिकाको कायायिय, बयरवन, िोरङ। 

मनवेदक/कृषकिाई काययववमििा व्यवस्था भए बिोजजि काययक्रििा सहभागी गराई ददनछहछन मसफाररससाथ अनछरोि 
गदयछछ।                                                            …………………………………………                                                

                                            
                                         (                                                        ) 

                     वडा अध्यक्ष 

मिमििः २०  ।    ।                        …..नं. वडा, कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङ। 

 

 

मनवेदक/कृषकको नाि,थरिः 
सम्पकय  नम्बरिः 
हस्िाक्षरिः 

 

संिग्न कागजािहरुिः 
-नेपािी नागररकिाको प्रिाणपत्रको प्रमिमिवप, 

-जग्गािनी प्रिाणपत्रको प्रमिमिवप। 
-भोगचिन गरेको जग्गा भए वडाको मसफाररस। 


