
 

 
 

  

  

  

  
 

स्थानीय राजपत्र  
खााँडादेवी गाउाँपालिकाद्वारा प्रकाशित 

 खण्ड 3) माकादमु, रामेछाप, माघ १० गते, २०७६ साि (संख्या १८ 

भाग २ 
खााँडादेवी गाउाँपालिका 

खााँडादेवी गाउाँपालिकाको गाउाँ काययपालिकािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको 
काययववलि सवयसािारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ। 

माटो पररक्षण गरी माटो सिुारको िागी सामाग्री प्रववलि ववतरण हस्तान्तरण 
काययक्रम कायायन्वयन सम्बन्िी, काययववलि,२०७६ 
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काययक्रमको पषृ्ठभलूम:- बािीबाट आिालतत उत्पादन पाउन उत्पादनका 
कारकतत्वहरु (जलमन,माटो,मि,ववऊ र उन्नत प्रववलि) मा ववषेि ध्यान ददनपुने 
हनु्छ। त्यसमा पलन जलमन र माटो बािीको आिार भएको वविेष भलुमका हनु्छ। 
माटो पथृ्वीको सतहको त्यो पदाथय हो, जनु चट्टानहरु शखईएर वा टुवक्रएर तथा 
शजवजन्त ुर वनस्पलतको अविेषहरुबाट बनेको हनु्छ। 
जलमनमा माटो, मि, जि र प्रववलिको उशचत उपयोग र व्यवस्थापनद्वारा बालिबाट 
बवि र ददगो उत्पादन लिन सवकन्छ। माटोमा कुन कुन तत्वहरुको मात्रा के कलत 
छन?् कुन बालिको िालग कुन मि कलत प्रयोग गनुयपछय? माटोमा के समस्या छन?् 
भन्ने कुराहरु जानकारीको िालग माटोको परीक्षण गराउनपुदयछ।त्यसैिे माटोको 
नमनुा लिनपुछय। 
माटो परीक्षणबाट माटोमा बािी ववरुवाहरुको िालग आवस्यक पने खाद्यतत्वको 
मात्रा वा अवस्था थाहा पाउन सवकने, माटो परीक्षण नतीजाको आिारमा कुन 
बािीको िालग कुन मि कलत प्रयोग गनुय पदयछ? भन्ने कुरा ज्ञान हनु्छ साथै 
उवयरािशिको लसघ्र जानकारी हनु्छ। माटो परीक्षणको आिारमा चावहने मिखाद 
मात्र प्रयोग गररन ेभएकोिे अनावश्यक मािखाद प्रयोगमा कटौती हनु्छ। त्यसबाट 
िाग्ने खचयमा वचत हनु्छ।साथै प्रदूषणबाट पलन जोगाउाँछ। 
माटो उवयरािशि कायम राख्दै बवि र दीगो उत्पादन लिन एकीकृत खाद्यतत्व 
व्यवस्थापन जरुरी भएको छ। यसमा कुन बािीमा खाद्यतत्वहरुको आवश्यकता 
कलत छ? माटोमा खाद्यतत्वहरुको उपिब्ि कलत छ? नपगु खाद्यतत्वहरु कुन कुन 
श्रोतहरुबाट प्राप्त गरर प्रयोग गने? भन्न े वारे जानकारी लिन सवकन्छ।माटोको 
अवस्थावारे जानकारी पाइने र प्राप्त जानकारी अनसुार माटो व्यवस्थापन, बािी 
व्यवस्थापन र खाद्यतत्व व्यवस्थापन गरी माटोको उवयरािशि कायम राख्दै उत्पादन 
बिी र ददगो रुपमा लिन सवकन्छ।लबरुवािाई आवश्यक पने सबै खाद्यतत्वहरु 
आवश्यकता अनरुुप, ठीक मात्रामा उपिब्ि गराउन, रासायलनक मि सवहत 
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प्राङ्गाररक मिहरुमा सबै सम्भाव्य स्रोतहरुिाई अलिकतम उपभोगमा ल्याई बािी 
व्यवस्थापन, माटो व्यवस्थापन, खाद्यतत्विाई व्यवस्थापन गदै वायतावरण न्यनु असर 
पादै माटोको ददगो उवयरािशिको ववकास गनुयपदयछ। 
यो माटोको उवयरािशिको दीघयकािीन व्यवस्थापन गने भरपदो उपायको साथै 
माटो, मि, पानी र बािीको उशचत व्यवस्थापनद्वारा जमीनबाट  बिी तथा ददगो 
उत्पादन लिन सवकन्छ।माटोको उवयरािशि कायम गनय एकीकृत खाद्यतत्व 
व्यवस्थापनिे लबलभन्न स्रोतिाई एकीकृत रुपमा माटोको अवस्था, माटो व्यवस्थापन, 
बािी व्यवस्थापन, खाद्यतत्व व्यवस्थापन साथै लनणययको अवस्थाहरुिाई मध्यनजर 
गरी काययक्रम कायायन्वयनमा ल्याउाँदछ।यस कारण योजनावद्वरुपिे खास ठाउाँको 
माटोको समस्यािाई प्रस्याउन अलभयानको रुपमा माटो परीक्षण सन्चािन 
गररन्छ। 
१.१ संशक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस काययववलिको नाम æखााँडादेवी गाउाँपालिककाको 
माटो पररक्षण गरी माटो सिुारको िागी सामाग्री प्रववलि ववतरण हस्तान्तरण 
काययक्रम कायायन्वयन सम्बन्िी काययववलि, 2076Æ रहेको छ ।  
   २) यो काययववलि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भए पश्चात िागू हनुेछ । 
   ३) यो काययववलि खााँडादेवी गाउाँपालिका लभत्र मात्र िागू हनुेछ । 
 
१.२ काययक्रमको उद्दशे्य:- 

क) कृषक सहभालगतामा उवयरािशिको जानकारीका साथ माटो ववशे्लषण गनुय। 

ख) बािी उत्पादन क्षेत्रमा माटो ववशे्लषण कायय गरी माटो व्यवस्थापन सम्बन्िी 
प्रववलिहरु लसफाररस गनुय। 

ग) िशक्षत बािी उत्पादन हालसि गनय र 
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घ) दीघयकािीन रुपमा माटोको उवयरािशि कायम राख्नकोिालग स्थानीय तथा 
वाह्य स्रोतहरु स्थानीय अवस्था अनकुुि प्रभावकारी रुपमा आवश्यकता 
अनरुुप प्रयोगमा ल्याउन ुहो। 

१.३ काययक्रमको सन्चािन प्रकृया (प्राववलिक पक्ष): 
१. माटो परीक्षण प्रयोगिािािे माटो परीक्षण शिववर सन्चािन गनय आवश्यक 

पने रसायन, उपकरणहरु र प्राववलिक सेवा उपिब्ि गराउन ुपनेछ। 

२. कृषकहरुिाई काययक्रमबारे जानकारी गराई अन्य सबै व्यवस्थापन 
गनुयपदयछ। 

३. माटो परीक्षणका िागी माटो नमूना संकिन गनुयपदयछ। 

४. माटो नमूना संकिन गदाय आवश्क सामाग्रीहरु स्वायिअगर , खपुी वा 
कोदािो ददने र माटो जम्मा गने प्िाविकको बाल्टी वा अखवार, कपडाको 
थैिा वा प्िाविक थैिा, माकय र ,पेशन्सि आदद आवश्यक पदयछ। 

५. माटो नमूना समकिन गदाय देहाय वमोशजमको तररका अपनाउन ुपदयछ। 

१. खेतवारीको माटो जांच गराउन ु पदाय त्यस खेतवारीको परैु 
प्रलतलनलित्व हनुेगरी लिनपुछय। 

२. सही िंगबाट लिइको माटोको नमूनाको त्यस खेतवारीको परैु 
प्रलतलनलित्व गदयछ। 

३. माटो नमूना लिंदा सो ठाउाँमा िगाइने बािी अनसुार फरक पदयछ। 

४. अन्न तथा तरकारीबािीको जरा जमीनको सतह मालथल्िो सतहमा 
हनुे हुंदा माटोको नमूना पलन मालथल्िो भागबाट लिनपुदयछ भन े
फिफूिको जरा गवहरो तहसम्म पगु्ने हुंदा सो अनसुारको 
गवहराईबाट नै लिनपुने हनु्छ।  

५. त्यसै गरी बािी अनसुार माटोको नमूना दईु वकलसमबाट लिइन्छ। 
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क) अन्नबािी र तरकारी बािी िगाउने ठाउाँको माटोको नमूना लिन ेतररका:- 
१) नमूना लिन ु अगाडी खेतवारीिाई राम्ररी लनरीक्षण गरी एकै 

वकलसमको जग्गाबाट एउटा नमूना आउनेगरी ववभाजन गनुयपछय। 

२) जग्गािाई ववभाजन गदाय ववलभन्न गणुहरु जस्तै माटोको रंग,वनौट, 
जलमनको लभरािोपन, िगाइएको बािी आददिाई लिनपुदयछ। 

३) एकै वकलसमको गणु भएको जग्गाबाट कररव १०-१५ ठाउाँबाट 
माटोको नमूना शिकी एउटै भााँडोमा जम्मा गनुयपदयछ। 

४) त्यसबाट एउटा नमनुा तयार हनु्छ। 

५) नमनुा शिक्दा स्वायि  अगर वा कोदािोको प्रयोगबाट गनय 
सवकन्छ। 

६) यसको िालग नमूना शिक्ने ठाउाँको वररपररको िंुगा, घााँसपातिाई 
हटाउन ुपछय। 

७) त्यसपछी अंग्रजेी अक्षरको ख आकार हनुे गरी कररब ६-९ इब्च 
गवहराई वा १५ से.मी. खाल्डो वनाउन।े 

८) अब खाल्डोको माथी देशख तिसम्मको माटो आउनेगरी कररब ३ 
से.मी. मोटाइको चपरी लनकाल्न ुपछय। 

९) यसरी नै सबै ठाउाँबाट माटो लिनपुछय। 

१०) यसरी एउटै भााँडोमा जम्मा गरेको माटोिाई डल्िा फुटाई िंुगा, 
जरा पातपलतंगरिाई हटाउने र राम्रोसंग लमिाउने। 

११) त्यसपलछ माटोिाई सफा अखबार वा प्िाविकको कागज आदद 
मालथ राखेर एकैनासिे लमिाएर फैिाउन ेर सो माटो िाई ४ 
भाग िगाउने। 
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१२) ४ भाग मध्य ेअगाडी र पछाडी दईु भाग राखेर वाकी दईु भाग 
हटाउने र सो बााँकी रहेको भागिाई फेरी ४ भाग िगाउन े र 
पवहिेकै तररका अनसुार नै गने। 

१३) एबंम ्तररकािे माटोको तौि आिा वकिो नभएसम्म दोहोयायई 
रहनपुछय। 

१४) यसरी लिएको माटोको नमनुािाई एउटा सफा कपडाको थैिा 
वा प्िाविकमा राख्नपुछय। 

१५) थैिामा लनम्नअनसुारको वववरण कागजमा िेशख राख्न ुपछय। 

१) कृषकको नाम थर :-     ६) मिखाद प्रयोग गरेको मात्र :- 
२) ठेगाना :-              ७) उत्पादकत्व :- 
३) नमूना लिएको लमलत :-      ८) लसंचाईको सवुविा :- 
४) नमूना लिएको ठाउाँको नाम :-   ९) लनकासको सलुबिा :- 
५) पवहिो िगाएको बािीको नाम :-१०) िगाउन चाहेको बािी 

:- 

ख) फिफूि वगैंचाको िालग िगाउने ठाउाँको माटोको नमनुा लिने तररका 
१) यसको िागी जलमनको सतहबाट ३ वफट मलुनसम्मको माटो 

संकिन गनुयपदयछ। 

२) यस्तो खाडि खन्दा १ रोपनीको िालग १ खाडि भए पगु्दछ। 

३) जलमनको सतहबाट खन्दा आिा वफटसम्मको एक नमूना, आिा 
देशख एक सम्मको दोश्रो नमूना। 

४) एक वफट देखी दईु वफट सम्म तेश्रो नमूना र २-३ वफट सम्मको 
चौथो नमूना लिनपुछय। 

५) यसरी लिएको चारै तहको माटो मध्येको अिग अिग रुपमा नमूना 
तयार गने 
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६) अन्य काययहरु मालथकै तररकाबाट गने र माटो जााँचको िागी 
सम्वशन्ित माटो प्रयोगिािामा पठाउने। 

७) जांचको ररपोटय प्राप्त भएपलछ सोही अनसुार मिखाद व्यवस्थापन 
गनुयपछय। 

८) माटो नमूना संकिन गदाय ध्यान परु्रयायउन ुपने कुराहरु: 
१) यो कायय बािी िगाउन ुभन्दा पवहिे गने। 

२) खेतवारीमा मिखाद प्रयोग गनुय भन्दा पवहिे गने। 

३) खेतवारीको परैु प्रलतलनलित्व हनुे गरी नमूना लिनपुछय। 

४) नमूना लिदा खेतवारीको छेउछाउबाट लिनहुुाँदैन। 

१.४ काययक्रमको खचय प्रकृया वा नम्सय (आलथयक पक्ष):- 
क) ववलनयोशजत बजेटको पररिी लभत्ररही बजेट माटो परीक्षण 

प्रयोगिािामा िाग्ने नमूना ववशे्लषण ि:ुल्क र माटो नमूना 
िुवानीमा खचय गनय सवकनेछ। 

 
माटो परीक्षण प्रयोगिािानमूना ववश्लषेण ि:ुल्क दर:- 

 
  

लस.नं.          माटो परीक्षण दर कैवफयत 

१. प्राङ्गाररक पदाथय परीक्षण २०  

२. माटोको वप.एच.परीक्षण ५  

३. टेक्स्चर परीक्षण १०  

४. नाइट्रोजन परीक्षण १५  

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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  मूल्य रू.5।- 

 

 
क) कृषक आफैँ िे ल्याएको वा सरकारी स्वालमत्व रहेका 

लनकायबाट आएका लसफाररस पत्र पेि गरेमा नमूना ववशे्लषण 
ि:ुल्कमा ७५% प्रलतित छूटहनुेछ। 

ख) माटोको नमूना परीक्षणका िागी आवश्यक ररएजेन्ट खररद वा 
अन्य स्वीकृत सरकारी/शजल्िा/स्थानीय दर रेट अनसुार 
आवश्यक सामाग्री खररद गरी माटो परीक्षण गनय सवकन ेछ। 

ववलनयोशजत बजेटको पररलि लभत्ररही बजेट घशुम्त माटोपरीक्षण सेवा माफय त माटो 
परीक्षण गराएमा आवश्यक सामाग्री खररद र प्राववलिकको दै.भ.भ. मा पलन खचय 
गनय सवकनेछ। 
 
sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldltM @)&^.)(.@^ 

k|df0fLs/0f ldltM @)&^.!).!)  

  cf1fn],   

                                                dxfk|;fb  b+ufn 

                                             k|d'v k|zf;sLo clws[t 

५. ववरुवािे प्राप्त गने फोस्फरस परीक्षण २५  
६. ववरुवािे प्राप्त गने पोटालसयम परीक्षण १५  
७. िकु्ष्मतत्व परीक्षण: मोलिब्डेनम र 

बोरोन प्रलत तत्व 
३०  

८. िकु्ष्मतत्व परीक्षण: शजन्क, आइरन, 
कपर, म्याङ्गलनज प्रलत तत्व 

३००  

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा




