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शितगंगा नगरपाधलका 
नगरकार्यपाधलकाको कार्ायलर् 

ठाडा, अर्ायखााँची 
लशुबिधन प्रदेि, नेपाल 



कृषि अनदुान षितरण कार्यषिधि, 207५ 

(पषिलो संसोिन 2077) 

प्रस्तािना 
  शितगंगा नगरपाधलका क्षेत्रधित्रका षकसानिरुलाई ब्र्िसाषर्क र प्रधतष्पिी िनाई उनीिरुको आर् 
िषृि गरी स्िालबिी िनाउन िाञ्छधनर् िएकोले शितगंगा नगरपाधलकाको प्रिासकीर् कार्यषिधि 
धनर्ायण गने ऐन 2074 को दफा 4 ले ददएको अधिकार प्रर्ोग गरी शितगंगा नगरपाधलकाको 
2075/5/8 गते िसेको िैठकले र्ो कार्यधिधि स्िीकृत गरेको छ । 

पररच्छेद -1 

संशक्षप्त नार्ा र प्रारबि 

 
१- संशक्षप्त नार्ः- र्स कार्यधिधिको नार् शितगंगा नगरपाधलकाको कृषि अनदुान षितरण 

कार्यधिधि रिने छ । 

२- प्रारबि – र्ो कार्यधिधि तरुुन्त प्रारबि िनेुछ । 

 

पररच्क्षदे -2 

पररिािा 
 

षििर् प्रसंगले अको अर्य नलागेर्ा र्स कार्यषिधिकोर्ा,  

क) ×नगरपाधलका" िन्नाले शितगंगा नगरपाधलकालाई सबझन ुपदयछ । 

ख) ×नगरप्रर्खु" िन्नाले शितगंगा नगरपाधलकाको प्रर्खु सबझन ुपदयछ । 

ग) ×नगर उप- प्रर्खु" िन्नाले शितगंगा नगरपाधलकाको उप- प्रर्खु सबझन ुपदयछ । 

र्) ×प्रर्खु प्रिासकीर् अधिकृत" िन्नाले शितगंगा नगरपाधलकाको प्रर्खु प्रिसकीर् अधिकृत 
सबझन ुपदयछ । 

ङ) ×आधर्यक षिकास सधर्धतको संर्ोजक" िन्ननले नगरपाधलकाको षििर् क्षेत्रगत सधर्धत 
अन्तगयतको आधर्यक षिकास सधर्धत सबझन ुपदयछ । 



च) ×िडा" िन्ननले शितगंगा नगरपाधलककाका सिै िडािरुलाई सबझन ुपदयछ । 

 

पररच्छेद – 3 

अनदुान षिधतरणका क्षते्रिरु 

 

क) साना धसचाई- ब्र्ाशिगत, व्र्ािसाषर्क िा सिकारी आिि िएर खेती गने कृिकिरुलाई 
नगरपाधलका तर्ा िडा कार्ायलर्िाट साना धसचाई, कुलो र्र्यत पाईप 75 प्रधतित 
अनदुानर्ा षितरण गरी खेती र्ोग्र् जधर्नर्ा धसंचाईको व्र्ािस्र्ा गररनेछ ।  

ख) साना औजार- ब्र्ाशिगत, व्र्ािसाषर्क फर्य, सर्िु र सिकारीर्ा आिि कृिकिरुलाई 
नगरपाधलका तर्ा िडािरु र्ाफय त कृषि तफय  षिधनर्ोजन िएका रकर्िाट िाते टर्ाक्टर, 
पािरषटलर, र्ोपा धसचाई प्रणालीिरु र प्लाषिक टनेलर्ा ५०% अनदुान ददईनेछ ।      

ग)  िीउ तर्ा षिरुिा षितरण - नगरपाधलका र िडािरुर्ा षिधनर्ोजन िएको कृषि तफय को 
रकर्िाट कृिकिरुलाई धनबन अनसुारको र्ापदण्डर्ा रषि षिउ तर्ा षिरुिािरु षितरण गनय 
सषकनेछ । 

1) नर्ााँ उन्र्ोशचत जातिरुको खाद्यान्न तर्ा तरकारीका र्ौिधर् तर्ा िेर्ौिर्ी षिउिरु 
(धर्धनषकट) धनःिलु्क षितरण गनय सषकने छ । 

2) खाद्यान्न, तरकारी र र्सला जन्र् िाधलिरुको उन्नत तर्ा र्लु षिउ, च्र्ाउको षिउ, 
षकटनािक षििादी र अन्र् उत्पादन साँग सबिशन्ि कृषि जन्र् िस्तिुरु ७५ प्रधतित 
अनदुानर्ा षितरण गनय सषकने छ । 

3) षिउाँदे तर्ा ििे फलफुलका षिरुिािरु कृिकको र्ाग र कार्यक्रर्को आिारर्ा 50 
प्रधतित अनदुानर्ा षितरण गनय सषकने छ । 

र्) उत्पादनर्ा  आिाररत अनदुान षिधतरण - शितगंगा नगर क्षेत्र धित्र गररने खाद्यान्न, 
तरकारी, र्सलािाली र फलफुल खेधत गरररिेका कृिकिरुलाई तपधसल अनसुारको र्ापदण्डको 
आिारर्ा रषि उत्पादनर्ा आिाररत अनदुान उपलब्ि गराईने छ । 

1) . तरकारी िाधलको िकर्ा कशबतर्ा 3 रोपनी क्षेत्रफलर्ा खेधत गरेको र त्र्स क्षेत्र धित्र 
कशबतर्ा ३ िटा प्लाषिक टनेल धनर्ायण गरर खेधत गरेका कृिकिरुलाई प्रधत रोपनी 5 
िजारका दरले अनदुान उपलब्ि गराईने छ । 

2) अदिुा तर्ा िेसार िालीः-  अदिुा तर्ा िेसार खेधतको िकर्ा कशबतर्ा 3 रोपनी 
क्षेत्रफलर्ा खेधत गरेका कृिकिरुलाई प्रधत रोपनीको रु. 5 िजारका दरले अनदुान 
उपलब्ि गराईने छ । 



3) खाद्यान्न तर्ा तरकारीको िीउ उत्पादनः- खद्यान्न तर्ा तरकारीको िीउ उत्पादनको िकर्ा, 
खाद्यान्न िाधलको र्लु तर्ा उन्नत षिउ उत्पादन गरेर्ा प्रधत के.जी रु. 10 र तरकारीको 
र्लु तर्ा उन्नत षिउ उत्पादन गरेर्ा प्रधत के.जी रु 50 का दरले अनदुान उपलब्ि 
गराईने छ । 

4) च्र्ाउ खेधतः- च्र्ाउ खेधतको िकर्ा प्रधत कृिक कशबतर्ा 3 िटा टनेल (च्र्ाउ र्र) 
धनर्ायण गरर ब्र्िसाषर्क रुपर्ा च्र्उ खेधत गरेका कृिकिरुलाई  प्रधत टनेल रु. 2 
िजारका दरले अनदुान उपलब्ि गराईने छ । 

5) र्ािरुी पालनः- र्ािरुीको िकर्ा प्रधत कृिक कशबतर्ा 10 िटा स्र्ानीर् जातको र्ािरुी 
सषितको उन्नत र्ारर्ा र्ािरुी पालन गरेको र कशबतर्ा िाषियक 30 के.जी र्ि उत्पादन 
गरर षिषक्र गने कृिकलाई प्रधत के.जी . रु . 50 रुपैर्ाका दरले अनदुान उपलब्ि गराईने 
छ । 

6) फलफुल खेधतः-   फलफुल खेधतको िकर्ा र्स नगर क्षेत्र धित्र लागईने षिउदे तर्ा ििे 
फलफुलका षिरुिािरु कशबतर्ा 5 रोपधन क्षत्रफलर्ा एकल िाधलको रुपर्ा चक्ला िशन्दर्ा 
लगाउने कृिकलाई प्रधतिोट 100/- का दरले षिरुिा लागउन खाडल खधन जग्गा तर्ार 
गररसकेपधछ अनगुर्न गरर सो को प्रधतिेदनको आिारर्ा अनदुान उपलब्ि गराईने छ । 

7)केरा खेधतः- केरा खेधतको िकर्ा कशबतर्ा ५ रोपधन क्षेत्रफलर्ा एकल िाधलको रुपर्ा 
चक्लािशन्दर्ा खेधत गरेका कृिकिरुलाई प्रधत िोट प्रधत रोपधन 5000/- दर ले उत्पादन िनेु 
िियर्ा अनदुान उपलब्ि गराईने छ। 

 

 

 

पररच्छेद-4 

अनदुान सबिशन्ि ब्र्िस्र्ा 
 

क)  पररच्छेद ३ को र् र्ा ब्र्िस्र्ा िए िर्ोशजर्को अनदुान प्रदान गनयका लाधग प्रत्रे्क 
िडार्ा कशबतर्ा एउटा कृषि तर्ा पिपुालक सिकारी संस्र्ा िा सर्िु गठन गररने छ । 

ख)  र्स्ता कृिक/कृषि सिकारी िा कृिक सर्िुले अनदुान प्राप्त गनयको लाधग आफुले खेधत 
गरररिेको िाधल िा फलफुलको क्षेत्रफल िा िोटको संख्र्ा खुलाई िडाको धसफाररस सषित 
र्स नगरपाधलकाको कृषि षिकास िाखार्ा प्रत्र्क आधर्यक िियको पषिलो चौर्ाषिक सबर्र्ा 
िझुाउन ुपनेछ अन्र्र्ा अनदुान ददन र्स नगरपाधलका िाध्र् िनेु छैन । 



ग) कृिकिरुले खेधत गरेको जग्गाको न्र्नुतर् क्षेत्रफल प्रर्ाशणकरणको लाधग र्स 
नगरपाधलकाको अधर्निाट नाप गरर प्रर्ाशणत गरेको प्रर्ाण पेि गनुय पने छ । 

र्)आफुले उत्पादन गरेको कृषि उपजको  धिषक्रको रेकडय अनसुचुी २ िर्ोशजर् राशख 
अनदुान र्ाग दाधि गदाय पेि गनुय पने छ ।  

ङ)  अनदुान रकर् धसफारीस गदाय सबिशन्ित सिकारीिरुले धसफारीस गनुयका सारै् अनसुचुी 
२ प्रर्ाशणत गरी नगरपाधलकार्ा पठाउन ुपनेछ र र्सरी पठाउदा सबिशन्ित िाडा 
कार्ायलर्को धसफारीस सरे्त अधनिार्य िनुपुनेछ ।  

च)  सिकारी िा सर्िुिाट धसफाररस िएका अनदुानग्रािीिरु फशजय िा र्ापदण्ड परुा गनय 
कर् उत्पादन िएकोलाई िढी उत्पादन िएको िनी धसफाररस गरेर्ा ती सिकारी र 
सर्िुिरुको दताय खारेज गरी कालो सचुीर्ा राशखनेछ । 

छ) पररच्छेद ६ को क िर्ोशजर् गदठत अनगुर्न तर्ा र्लु्र्ाङ्कन सधर्धतले अनगुर्न गरर पेि 
गरेको प्रधतिेदन झठुो ठिररएर्ा र्स नगरपाधलकाको कानननु िर्ोशजर् कािायषि गररनेछ 

ज) अनदुान रकर् षितरण गदाय दोिोरो नपने गरर अनदुान षितरण गररने छ 

झ) र्स नगरपाधलकािाट अनदुान षितरण गदाय तरकारी, अदिुा र िेसारको िकर्ा कशबतर्ा 
3 रोपधन र िढीर्ा 10 रोपधन सबर् खेधत गरेका कृिकिरुलाई अनदुान उपलब्ि गराईने छ 
र अन्र् िधलको िकर्ा कशबतर्ा 5 रोपधन र िषढर्ा 10 रोपधन सबर् खेधत गरेका 
कृिकिरुलाई अनदुान उपलब्ि गराईने छ 

      झ) सिकारी तर्ा सर्िु गठन गदाय तपधसल अनसुारको  प्रकृर्ा तर्ा कागजातिरु परुा 
गरेको िा पेि गरेको िनु ुपनेछ, सारै् अनसुचुी १ िर्ोशजर्को धनिेदन ददएर दताय िनु ुपनेछ । 

तपधसल 

१ सर्िु,सधर्धत,सिकारी गठन िइ कार्यक्रर् सचालन गरेको ६ र्षिना पगेुको धनणयर्को प्रधतधलपी । 

२ सर्िु,सधर्धतका कार्य सधर्धतका पदाधिकारीिरुको नागररकताको प्रधतधलपी ।  

३ कृषि क्षेत्रर्ा कार् गने प्रधतिद्बता  

४ सबिशन्ित िडा कार्ायलर्को धसफारीस 

५ कार्य र्ोजना  

६ फार्य दतायको लाधग नागररकताको प्रधतधलपी  

७ फार्य सचालन  िएको जग्गाको लालपजुायको प्रधतधलपी 
८ फार्य सचालन गरेको जग्गा िाडार्ा धलएको िए सबझौताको प्रधतधलषप  

९ सरू्ि सधर्धतको षििान                                                                                  
             

 



पररच्छेद–5 
व्र्िस्र्पान सधर्धत 

 
क) अनदुान व्र्िस्र्ापन गनय नगरपाधलकार्ा धनबन िर्ोशजर्को व्र्िस्र्ापन सधर्धत रिनेछ । 

नगरप्रर्खु- अध्र्क्ष  
नगरउप-प्रर्खु- सदस्र् 

पिुायिार षिकास सधर्धत संर्ोजक - सदस्र् 
आधर्यक षिकास सधर्धतको संर्ोजक- सदस्र् 
प्रर्खु प्रिासकीर् अधिकृत-  सदस्र् 
कृषि षिकास िाखा प्रर्खु- सदस्र् सशचि 

 

पररच्छेद-6 
अनगुर्न तर्ा र्लु्र्ाकंन 

 
क) र्स कार्य षिधि अनरुुप कार् िए निएको सबिन्िर्ा अनगुर्न गनय तपधसल अनसुारको 

अनगुर्न सधर्धत रिने र सो सधर्धतले अनगुर्न गरी ददएको प्रधतिेदनको अिारर्ा अनदुान 
ददईनछ ।   

तपधसल 

१) कृषि िाखा प्रर्खु – संर्ोजक 

२) सबिशन्ित िडाको िडा सशचि –सदस्र् 

३) सबिशन्ित िडाको सर्िु/सिकाररको प्रधतधनधि – सदस्र् 

रोििर 

1) िडाको प्रधतधनधि 
ख) र्स िर्ोशजर् धितरण िएको अनदुान रकर्को जानकारी कार्यपाधलका सर्क्ष पेि गनुय 

पनेछ । 

 

 



पररच्छेद-7 
संिोिन तर्ा पररर्ाजयन 

 
नगर कार्यपाधलकाले र्ो कार्य षिधि जनुसकैु सर्र्र्ा संिोिन तर्ा पररर्ाजयन गनय सषकनेछ।  

पररच्छेद-8 
खारेजी तर्ा िचाउ 

 

 र्ो कार्यषिधि प्रचधलत नेपाल सरकारको कानून, प्रदेि सरकारको कानून र शितगंगा नगर 
कार्यपाधलका कानूनसंग िाशझएर्ा िाशझएको िद सबर् खारेज िा संिोिन िनेुछ । 

 

अनसूुची -१ 
सिकारी िा सरू्िले नगरपाधलकार्ा पेि गनुय पने धनिेदन का ढााँचा तर्ा आिश्र्क कागजातिरु  
श्री प्रर्खु प्रिासकीर् अधिकृत ज्रू्,  
शितगंगा नगरपाधलकाको कार्ायलर्, ठाडा,अर्ायखााँची । 

 

 
 धििर्ः – उत्पादनर्ा आिाररत अनदुान कार्यक्रर् स्िीकृत सबिन्िर्ा ।   
   प्रस्ततु धििर्र्ा र्स नगरपालकाको िाषियक कार्यक्रर् अनसुार उत्पादनर्ा आिाररत अनदुानर्ा 
आिारीत कृषि अनदुान कार्यक्रर्को लाधग धसफाररस गनय सिकारी/सरू्ि दतायका लाधग धनिेदन र्ाग 
िए अनसुार र्स सिकारी/सर्िुको धर्धत................................ िसेको संचालक सधर्धतको 
िैठकको धनणयर् िर्ोशजर् उि कार्यक्रर् सिजीकरणको लाधग तपशिलको षििरण सषित र्ो धनिेदन 
पेि गरेको छु ।  

तपशिल  

सिकारी/सरू्िको नार् M 
ठेगाना M 
दताय न.  M                                                                       दताय धर्धत M                                                 
पान न. M                                                                        



िेर्र सदस्र् संख्र्ा M                               िेर्र रकर् M 
 
िचत रकर्         अन्र् रकर् M 
सिकारीको कुल जबर् रकर् M 
सदस्र्िरुले ब्र्िसाषर्क रुपर्ा गरेक िालीको  
नार्......................................   
 

क्षेत्रफल.......... 
 

 
             ........................   
      अध्र्क्ष                                                      
संलग्न कागजातिरु 

१) सिकारीको संचालक सधर्धतिाट उत्पादनर्ा आिाररत अनदुान कार्यक्रर् सिजीकरणको लाधग 
नगरपाधलकािाट स्िीकृधत धलने धनणयर्को प्रधतधलषप  

२) सिकारी दताय प्रर्ाण पत्र, पान न.को प्रर्ाण पत्र प्रधतधलषप 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुचुी 2 

सिकारीिाट अनदुान र्ाग फारर् 

सिकारीको नार्ः 
ठेगानाः 
षििरणको अिधिः .......................देशख......................सबर् 

क्र.स षिषक्र धर्धत कृिकको नार् सर्िुकोको नार्ा क्षेत्रफल/
संख्र्ा 

िाली जबर्ा 
उत्पादन  

जबर्ा 
रकर् रु. 

        

        

        

        

        

        

जबर्ा        

 

अनदुान प्राप्त गने  कृिकको संख्र्ा........ 
षिक्री गररएको संख्र्ा................ 
षिषक्र जबर्ा के.जी...................... 
र्ाग गररएको रकर् रु............................ 
 

षििरण तर्ार गने को                                    प्रर्ाशणत गनेको 
िस्ताक्षर                                                िस्ताक्षर 

षििरण तर्ार गनेको नार्ः                                  प्रर्ाशणत गनेको नार्ः 
षििरण तर्ार गनेको पद                                   प्रर्ाशणत गनेको पदः 
धर्धतः                                                   धर्धतः 
 

 

प्रर्ाशणकरण धर्धतः                                                   आज्ञाले 

                                                                    प्रर्खु प्रिासकीर् अधिकृत                                                                


