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प्रस्तावना: माटोको गुणस्तर अध्ययन गरी प्राप्त नमतजाको आधारमा खाद्यतत्व तथा अन्य आवश्यक
व्यवस्थापन मार्डत उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तथा माटोको मर्स्जटल नक्सा अद्यावमधक गने
उद्देश्यले स्वायल हे ल्थ कार्ड सम्बन्धी कायडक्रम सञ्चालन गनड "बजेट तथा कायडक्रम कायाडन्वयन सम्वन्धी
एकीकृत कायडववमध, 2077" को दर्ा ४० ले ददएको अमधकार प्रयोग गरी भूमम व्यवस्था, कृवि,
सहकारी तथा गररबी मनवारण मन्रालय, गण्र्की प्रदे शले यो मापदण्र् बनाएको छ।
1. प्राववमधक पक्ष:
क) सूचना प्रकाशन गनुप
ड नेेः यस कायडक्रम सञ्चालनका लामग माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाले
स्वायल हे ल्थ कार्ड (Soil Health Card) प्राप्त गनड इच्छु क कृिकहरुलाई आव्हान गरी कम्तीमा
15 ददनको सूचना प्रकाशन गनुप
ड नेछ।
ुँ ाको प्रयोजनको लामग “कृिक” भन्नाले कृवि कायडमा सं लग्न र्मड, कम्पनी, कृिक समूह
यस बुद
र सहकारी सं स्था समेतलाई बुझाउुँ छ।
ुँ ा (क) बमोस्जमको सूचना प्रकाशन भएपमछ
ख) स्वायल हे ल्थ कार्ड प्राप्त गनड मनवेदन ददनुपनेेः बुद
स्वायल हे ल्थ कार्ड प्राप्त गनड इच्छु क कृिकले सम्बस्न्धत कायाडलयले तोकेको समयसीमा मभर
अनुसूची 1 बमोस्जमको ढाुँचामा स्जल्लास्स्थत कृवि ज्ञान केन्रमा मनवेदन ददनुपनेछ।
ुँ ा (ख) बमोस्जम प्राप्त भएका मनवेदनहरू अध्ययन गरी स्वायल
ग) सम्बस्न्धत कृवि ज्ञान केन्रले बुद
हे ल्थ कार्ड उपलब्ध गराउन आवश्यक दे स्खएका मनवेदनहरू छनौट तथा प्राथममकता क्रम
मनधाडरण गरी आवश्यक प्रकृयाका लामग मसर्ाररस सवहत माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालामा
पठाउनु पनेछ।
कृवि ज्ञान केन्रमा पयाडप्त मनवेदन नपरे को अवस्थामा स्वायल हे ल्थ कार्ड उपलब्ध गराउन
आवश्यक अन्य परीक्षणयोग्य उपयुक्त क्षेरको पवहचान गरी प्राथममकता क्रम समेत मनधाडरण गरी
आवश्यक प्रकृयाका लामग मसर्ाररस सवहत माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालामा पठाउन
सक्नेछ।
ुँ ा (ग) बमोस्जमको वववरण प्राप्त भएपमछ माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाले जग्गाको
घ) बुद
क्षेरर्ल तुलनात्मक रुपमा बढी भएका, व्यावसावयक कृवि कायडका लामग प्रयोगमा आएका जग्गा,
कायडक्रमको लक्ष्यसुँग मेल खाने र साधन स्रोतको अमधकतम पररचालन हुने गरी सबै स्जल्लाका
सम्भव भएसम्म सबै क्षेर समेवटने गरी स्वायल हे ल्थ कार्ड प्रदान गने प्रयोजनाथड प्राप्त मनवेदनहरु
अध्ययन पश्चात कृिकहरु छनौट गरी कायडक्रम सञ्चालन गनुप
ड नेछ।
ुँ ा (घ) बमोस्जम छनौट भएका कृिकहरुको खेतबारीबाट माटोको
ङ) माटोको नमूना सं कलनेः बुद
नमूना सं कलनको लामग माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाले सम्बस्न्धत कृवि ज्ञान केन्रको
समन्वयमा स्थानीय तह, प्रदे श सरकार र सं घ सरकार अन्तगडतका मनकायमा कायडरत कृवि
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प्राववमधकहरु र कृवि स्वयं सेवकहरुलाई माटो नमूना सं कलनकताडको रुपमा पररचालन गनुप
ड नेछ।
त्यसरी पररचालन गररने माटोको नमूना सं कलनकताडहरुलाई नमूना सं लकन ववमध, खार्लको
आक्षांश र दे शान्तर सवहत नमूना मलने तररका र स्ज.वप.एस. उपकरण प्रयोग गने ववमध लगायतका
आवश्यक ववियहरुमा क्षमता अमभवृविका लामग अमभमुखीकरण कायडक्रम सञ्चालन गनुप
ड नेछ।
च) माटोको नमूना परीक्षण तथा ववश्लेिण: माटोको नमूना सं कलनकताडहरुबाट प्राप्त भएको माटो
नमूनाहरुको बुनोट, पी.एच., प्राङ्गाररक पदाथड, नाईट्रोजन, र्स्र्ोरस, पोटास र सुक्ष्म खाद्यतत्वहरु
(बोरोन, स्जङ्क, आईरन र कपर) परीक्षण तथा ववश्लेिण गनुप
ड नेछ। उल्लेस्खत गुणहरुमध्ये
सम्बस्न्धत कृवि ज्ञान केन्रमा परीक्षण गनड सवकने गुणहरू सोही कृवि ज्ञान केन्रमा र अन्य
गुणहरू माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालामा परीक्षण गनुप
ड नेछ।
ुँ ा (च) बमोस्जम
छ) स्वायल हे ल्थ कार्ड मसजडना र ववतरण: माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाले बुद
माटोको नमूना परीक्षण तथा ववश्लेिणबाट प्राप्त भएका वववरण र कृवि ज्ञान केन्रमा रहे को
परीक्षणको नमतजा समेत सं लग्न गरी अनलाईन प्रणाली "माटो स्वस्थता तथा मल मसर्ाररस
प्रणाली"(Soil Health and Fertilizer Recommendation System) मा प्रववष्ट गरी स्वायल हे ल्थ
कार्ड मसजडना गने र सम्बस्न्धत कृवि ज्ञान केन्र मार्डत प्रत्येक कृिकलाई उपलब्ध गराउनुपनेछ।
"माटो स्वस्थता तथा मल मसर्ाररस प्रणाली" बाट मसजडना हुने स्वायल हे ल्थ कार्डको ढाुँचा
अनुसूची 2 बमोस्जमको हुनछ
े ।
ुँ ा (छ) बमोस्जम स्वायल हे ल्थ कार्ड
ज) कृिकहरूलाई प्राववमधक सुझाव तथा मसर्ाररस गनुप
ड नेेः बुद
ववतरण गदाड माटोको गुण सुधार तथा उवडराशस्क्त वृविको लामग मल, कृवि चून, स्जप्सम लगायत
शुक्ष्म खाद्यतत्वहरुको प्रयोग सम्बन्धी मसर्ाररस सवहत प्राववमधक सुझाव ददनुपनेछ।
झ) माटोको नमूना परीक्षणबाट प्राप्त भएको नमतजालाई माटोको मर्स्जटल नक्सा (Digital Soil Map)
को प्रणालीमा प्रवववष्टका लामग नेपाल कृवि अनुसन्धान पररिद (NARC) सुँग समन्वय गनुप
ड नेछ।
2. आमथडक पक्ष: स्वायल हे ल्थ कार्ड सम्बन्धी कायडक्रम सञ्चालन गदाड स्वीकृत कायडक्रम तथा बजेटको
पररमधमभर रही दे हायको कायडहरुको लामग बजेट खचड गनड सवकनेछ।
क) स्ज.वप.एस. लगायतका प्रयोगशाला उपकरण खररद तथा ममडत,
ख) माटो नमूना सं कलनकताड पररचालन,
ग) प्रयोगशालामा माटो नमूना परीक्षणको लामग आवश्यक ग्लासवेयर तथा रसायनहरु खररद,
घ) माटो नमूना सं कलनका लामग सामाग्री खररद (प्लावष्टक, नमूना वववरण र्ारम, माकडर, रबर, स्केल,
अगर वा खन्ने सामाग्री आदद),
ङ) माटो नमुना सं कलन तथा परीक्षण सम्बन्धी प्रचार प्रसार सामग्री, सूचना तथा अन्य प्रकाशन,
च) माटो नमूना प्रयोगशालासम्म ढु वानी, माटो नमूना सं कलनको क्रममा अनुगमन तथा सहजीकरण,

छ) माटोको मर्स्जटल नक्सा प्रकाशन एवम् व्यवस्थापन।
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अनुसूची-1

ुँ ा 1 (ख) सुँग सम्बस्न्धत)
(बुद

स्वायल हे ल्थ कार्ड प्राप्त गनड इच्छु क कृिकले पेश गने मनवेदनको ढाुँचा
श्रीमान् प्रमुखज्यू,
कृवि ज्ञान केन्र,

………………………………. ।

वविय: स्वायल हेल्थ कार्ड उपलब्ध गराइददनुहन
ु ।

महोदय,
प्रस्तुत ववियमा मेरो …………………….स्जल्ला ……………….म.न.पा./न.पा./गा.पा. वर्ा नं. …… गाउुँ /टोल
………………............. मा अवस्स्थत जग्गाको माटो परीक्षण गरी स्वायल हे ल्थ कार्ड उपलव्ध गराईददनुहन
ु
अनुरोध गदडछु।
व्यवसाय र जग्गा सम्वन्धी वववरण

1. व्यवसायको ठे गानाेः स्जल्ला.................... न.पा./गा.पा. ...............वर्ा नं........
2. खेती गररएको बाली र क्षेरर्लेः
3. खेत/बारीको प्रकार
4. मसस्चंत/अमसं स्चतेः

() पाखो

()बारी

()खेत

()अन्य

5. खेती गररएको स्थानको समुर सतहबाट अनुमामनत उचाई (ममटर)
6. पमछल्लो एक विडमा खेती गररएका बालीहरु:

7. लगाउने चाहे को बाली (नयाुँ बाली लगाउन चाहे को भए)
8. नस्जकको नदी/खोला सम्मको दुरीेः
9. जममनको मोहर्ाेः

मनवेदक

मनवेदकको नामेः–
हस्ताक्षर :सम्पकड नं.
मममत :-
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अनुसूची -2

ुँ ा 1 (छ) सुँग सम्बस्न्धत)
(बुद

स्वायल हेल्थ कार्डको नमूना
प्रदे श सरकार

भूमम व्यवस्था, कृवि, सहकारी तथा गररबी मनवारण मन्रालय
कृवि ववकास मनदे शनालय

माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला
गण्र्की प्रदे श, पोखरा

स्वायल हे ल्थ कार्ड
दताड नं. …………………..

माटो जाुँच मममत:.....................

कृिकको नाम :………………………..

खेत/बारी ...............................

ठे गानाेः ........................स्जल्ला ..............पामलका

वर्ा नं. ......... टोल/गाउुँ .................

नमूनाको मलएको स्थानको अक्षांश र दे शान्तर ……………………………………………………………………………………………………..
समुरी सतहदे स्खको उचाईेः ............... ममटर
वववरण

परीक्षण नमतजा

ववश्ले िण

आधार मान

माटोको बुनोट
प्राप्य नाईट्रोजन (%)
प्राप्य र्स्र्ोरस (Kg/ha)
प्राप्य पोटास (Kg/ha)
पी.एच मान
प्राङ्गाररक पदाथड (%)
बोरोन (PPM)
स्जङ्क (PPM)
आईरन (PPM)
कपर (PPM)
माटो स्वस्थताको अवस्था:
माटोको सुधार गनुड पने/नपने:
नमतजा तथा ववश्ले िणको आधारमा गररएको मसर्ाररसेः
.............................
प्रमुख

माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला
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