प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृ षि तथा सहकारी मन्त्रालय
कृ षि विकास निर्देशनालय

कृ षि ज्ञान के न्द्र, ललितपुर
बागमती प्रदेश

साना सिंचाई कार्यक्रमको लागि आबेदन पुस्तिका
आ.ब. २०७७/०७८

आबेदन दिने संस्थाको नामःठे गानाःआबेदकको नाम/थरःपदःसम्पर्क नंम्बरः-

फोन:०१-५५३४६१६, ०१-५५५६०३७, ०१-५५३४५७३, र्इमेल:M akclalitpur@gmail.com,
वेबसाइट:lalitpur.akc.gov.np

फे सबुक पेज: https://www.facebook.com/krisigyankendralalitpur/

साना सिंचाई विशेष कार्यक्रमबाट सहयोगको निवेदन फाराम

मितिः २०७७/ /
श्रीमान् प्रमुखज्यू,
कृ षि ज्ञान के न्द्र,
ललितपुर ।
विषय: साना सिंचाई विशेष कार्क्र मबाट सहयोगको लागि अनुरोध ।
महोदय,
हामी

निम्नलिखित

निवेदन

फाराम

(क) मा

हस्ताक्षर

भएका

व्यक्तिहरुबाट

........................जिल्ला, .................................गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा/म.न.पा.......वडा नं...........मा
अवस्थित

..................................................................सिंचाई

आयोजनाको

लागि

विशेष

कार्क्र मबाट सहयोग पाउँ भनि वर्तमान तथा सम्भावित उपभोक्ताहरुको तर्फ बाट प्रति आयोजना
रु.१००।– (एक सय ) का दरले राजस्व दाखिला गरेको बैंक भौचर/ नगद पेश गरी आयोजना
कार्यान्वयनमा लाग्ने मोटामोटी बजेट र समूहको निर्णयको प्रतिलिपि सहित यो निवेदन दिएका
छौं । हामीले यस कार्यक्रम अन्तर्गत अपनाउनु पर्ने नीति र कार्यविधिहरु सम्पूर्णरुपमा बुझेका
छौं र त्यसै अनुसार पूर्णरुपमा सहमत छौं । यसका लागि आवश्यक निवेदन फारामहरु (क),
(ख), (ग) सम्बन्धित कर्मचारीको मद्दतबाट भरी पेश गरेका छौं ।
निवेदक,
जल उपभोक्ता समिति/कृ षक समूह/कृ षि सहकारीको
हस्ताक्षरः
अध्यक्ष/प्रतिनिधिको नामः
सम्पर्क नं.
संस्थाको छापः

निबेदन फाराम ( क )

सतह सिंचाईको लागि निबेदन साथ संलग्न हुनु पर्ने फाराम

क्र.
सं .

उपभोक्ता निबेदकहरुको नाम

ठे गाना गा. पा./न. पा./म. न.
पा. र वडा नं.

प्रतिनिधित्व गरेको
क्षेत्र

दस्तखत

द्रष्टब्यः- उपयुक्त १५ जना उपभोक्ता निबेदकहरु मध्ये शीर, मध्य र पुछारबाट ५-५ जनाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेछ
। एक परिवारबाट एक जना जग्गा धनीमात्र सदस्य रहने ।

निवेदन फाराम (ख)

सिंचाई आयोजना सम्बन्धि आधारभुत जानकारी
१.आयोजना सम्बन्धी विवरण
१.१ प्रस्तावित आयोजनाको नाम :

१.2 प्रस्तावित आयोजनाको किसिम : (  चिन्ह लगाउनुहोला)


नयाँ निर्माण



मर्मत संभार



अन्य खुलाउने

१.३ प्रस्तावित आयोजनाको ठे गाना
........................................जिल्ला....................................................पालिका...................वडा नं

१.४ उपभोक्ताहरुको परिवार संख्या :
जम्मा लाभान्वित घरधुरी

दलित

जनजाती

अन्य

१.५ आयोजनास्थल सम्म पुग्ने बाटो
बाट (ठाउँ)

सम्म (ठाउँ)

सम्भाव्य साधन
पैदल/गाडी

अनुमानित दुरी र समय
कि.मी.

घण्टा/दिन

१.५ आयोजनाबाट लाभान्वित हुने उपभोक्ताहरुको विवरण
सि.नं

जग्गा धनीको नाम

ठे गाना

परिवारमा

सिंचाई हुने

सदस्य

क्षेत्रफल

संख्या

जम्मा
नोट : आवश्यकता अनुसार नपुग भएमा थप पाना प्रयोग गर्न सकिन्छ।

रोपनी

दस्तखत

२. पानीको श्रोत

सि. नं.

श्रोतको नाम

सिंचाईको प्रकार
बर्षे मात्र

हिउँदे मात्र

सालैभरी हुने

३. आबेदक संस्था स्वयंले निर्माण गर्न नसक्नुका कारणहरु ( चिन्ह लगाउनुहोला )
* ठुलो रकमको आवश्यकता पर्ने

(

)

* प्राबिधिक सिप र ज्ञान नभएकोले
(
)
* धेरै पटक बिग्रे भत्के कोले स्थायी समाधान खोजेको
(
)
* आबेदक संस्थाहरुमा संगठनात्मक स्वरुप नभएको
(
)
* संगठन भएतापनि सक्रियता नभएको
(
)
* धेरै पटक कोशिस गरेर असफल भएको
( )
४ .इनार/पम्सेट निर्माणको लागि

क. सार्बजनिक स्थानमा इनार/पम्सेट सिंचाई योजनाको हकमा इनार खन्ने वा पम्सेट गाड्ने समस्याः- छ/छैन
ख. इनार खन्ने वा पम्पसेट गाड्ने जग्गाको इच्छापत्र वा लालपुर्जाको प्रतिलिपिः- छ/छैन
ग. पम्पसेट गाडेको स्थानबाट पानी बितरण गर्ने खेतबारीको औसत दुरीः- कि. मी.
घ. पम्पसेट वा इनारबाट सिँचित हुने क्षेत्रफलः- रोपनी

ङ. पम्पसेटको रेखदेखको लागि सेडहाउसः- बनाउनु पर्ने/नपर्ने
च. ईनार/पम्पसेट मर्मत सम्भारको लागि आयोजक संस्थाको हितकोष रकमः- मौज्दात छ/छैन

५. यो योजना निर्माण पुरा भए पश्चात त्यस स्थानको कृ षि प्रणालीमा पहिले भन्दा के फरक आउनेछ ?
क)
ख)
ग)

६. आवेदक संस्थाको अग्रसरता

आयोजनाको कार्यमा लाग्ने कू ल खर्च मध्ये घटिमा १५% वा सो भन्दा बढी खर्च निम्न अनुरुप सहभागिता व्यहोरिनेः
६.१ रकममा....................प्रतिशत

६.२ श्रमदानमा.................प्रतिशत
६.३ जिन्सीमा...................प्रतिशत

अनुसूची २
ईष्टिमेट अनुसार आवेदक संस्था तथा कृ षि ज्ञान के न्द्र ललितपुरले सम्पन्न गर्ने कार्यको बाँडफाँड
कृ षि ज्ञान के न्द्रले गर्ने कार्यहरु
आईटम
नं.

आईटमको विवरण

परिमाण

उपभोक्ता समूहले गर्नुपर्ने कार्यहरु
मुल्य

आईटम
नं.

जम्मा

आईटमको विवरण

परिमाण

जम्मा

कार्य सम्पन्न गर्ने मितिः

अध्यक्ष/प्रतिनिधिको
नामः
दस्तखतः
मितिः
संस्थाको छापः

मुल्य

सिंचाई योजनाको लागि आवेदन दिनु हुने कृ षकहरुका लागि अनुरोध
कृ षि ज्ञान के न्द्र, ललितपुरद्धारा आ.व. २०७७/७८ मा संचालन गरिने साना सिंचाई कार्यक्रमको लागि तयार
गरिएको आवेदन फाराम भर्नु भन्दा अगाडि तल लेखिएका बुँदाहरु राम्रोसंग पढ्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
क. व्यक्तिगत योजनालाई भन्दा सामुहिक योजनालाई प्राथमिकता दिइने छ।
ख. यो योजना सिँचाई प्रयोजनको लागि मात्र हुनु पर्नेछ ।
ग. यो योजना संचालनमा कु नै पनि विवाद हुनु हुदैन।समुदायमा कसैले विवादको कु रा गरेमा योजना छनौट
गरिने छैन।छनौट भए पश्चात विवाद भएमा रद्द गरिने छ।
घ. यो योजनाको कु ल लागत इष्टिमेट अनुसार कम्तिमा 15 प्रतिशत सम्बन्धित आवेदक संस्थाले नगद, जिन्सी
वा श्रमदान स्वरुप व्यहोर्नु पर्नेछ।
ङ. पाईप मात्र माग भै आउने योजनाहरुलाई न्युन प्राथमिकतामा राखिने भएकोले सके सम्म पाईप बाहेकका
सिँचाई संरचनाहरुको लागि आवेदन गर्नु हुन अनुरोध छ।
च. निवेदन दिनेदेखि रकम भुक्तानी लिँदा सम्मका चरणहरुमा हरेक पटक फरक फरक व्यक्ति सम्पर्क मा
आउने गर्नाले सम्झौता, भुक्तानी लगायतका कार्य गर्न कठिन हुने हुँदा आबेदन दिने आवेदक सस्थाले
शुरुको बैठकबाटनै योजनाको कार्य गर्नको लागि जिम्मेवार व्यक्ति तोकिदिनु पर्नेछ।
छ. गत २ बर्ष अगाडि संचालन गरिएका आवेदकहरुले योजना मागको लागि आवेदन नदिनु हुन अनुरोध छ।
ज. एउटै योजनामा अन्य संघ संस्थाहरुले पनि सहयोग गरेको अवस्थामा कार्यलयलाई जानकारी दिनु हुन
अनुरोध छ।
झ. सम्झौता बमोजिम समयमै कार्य सम्पन्न गर्नु पर्नेछ। योजनाको रकमबाट मुनाफा, बसभाडा ,ज्याला
,खानाखाजाखर्च, व्यवस्थापन खर्च गर्न पाईने छैन।यी खर्चहरु

आवेदक संस्था स्वयंले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

म माथि उल्लेखित शर्तहरु पालना गर्ने गरी सिँचाई योजना सम्पन्न गर्ने र कृ षक/समुदायलाई सिँचाई सुबिधा उपलब्ध
गराई लाभान्वित गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै यो आवेदन फारम भर्न मञ्जुर छु ।

नामः
पदः
हस्ताक्षरः
संस्थाको नामः
ठे गानाः
संस्थाको छापः

निवेदन
1.

साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु

नियमानुसारको आवेदन र रु. १०।- को टिकट,

2.

रु. १००।–को राजस्व तिरेको रसिद,

3.

स्किम, कार्यक्रम, आयोजना माग गर्ने भन्ने संस्थाको निर्णयको प्रतिलिपि,

4.

सिंचाई आयोजनाको आधारभुत जानकारी (निर्दिष्ट फर्मेट अनुसार),

5.

आवेदकको सिंचाई हुने जग्गाको कित्ता नं. र क्षेत्रफल स्पष्ट खुल्ने लालपुर्जाको फोटोकपी वा जग्गा
भाडामा लिएको भए घटिमा ५ वर्ष अवधिको सम्झौता पत्रको फोटोकपी,

6.

आवेदक संस्थाको दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, कर चुक्ताको प्रतिलिपि, प्यान नं. को प्रतिलिपि,

7.

आवेदक संस्थाको अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

8.

संस्था, समिति, समूह नियमानुसार नविकरण गरेको हुनुपर्ने,

9.

संस्था, समिति, समूह र कृ षि ज्ञान के न्द्र ललितपुरले व्यहोर्ने रकम वा प्रतिशत छु ट्टा छु ट्टै देखिने गरी
आवेदक संस्थाबाट तयार गरिएको मोटामोटी विवरण,

10. आवेदक संस्था, समति, समूह

दर्ता भएको कम्तिमा एक वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने ।

कृ पया माथि उल्लेखित पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु क्र. सं. अनुसार मिलाएर फाईल पेश गर्नुहोला ।

