
कृषि kz' अनदुान षितरण कार्यषिधि, @)&% 
                              प्रस्तािना 
  शितगंगा नगरपाधिका क्षेत्रधित्रका षकसानहरुिाई ब्र्िसाषर्क र प्रधतष्पिी बनाई उनीहरुको आर् 
बषृि गरी स्िािम्बी बनाउन बाञ्छधनर् िएकोिे शितगंगा नगरपाधिकाको प्रिासकीर् कार्यषिधि 
धनर्ायण गने ऐन २०७७ को दफा ४ िे ददएको अधिकार प्रर्ोग गरी शितगंगा नगरपाधिकाको 

@)&&/%/* गते बसेको बैठकिे र्ो कार्यधबधि स्िीकृत गरेको छ । 

पररच्छेद –१ 

संशक्षप्त नार्ा र प्रारम्ि 

१- संशक्षप्त नार्ः- र्स कार्यधबधिको नार् शितगंगा नगरपाधिकाको कृषि . kz' अनदुान षितरण 
कार्यधबधि रहने छ । 

२- प्रारम्ि – र्ो कार्यधबधि तरुुन्त प्रारम्ि हनेुछ । 

 

पररच्क्षेद -२ 

पररिािा 
    षििर् प्रसंगिे अको अर्य निागेर्ा र्स कार्यषिधिकोर्ा,  

क) नगरपाधिका" िन्नािे शितगंगा नगरपाधिकािाई सम्झन ुपदयछ । 

ख) ×नगरप्रर्खु" िन्नािे शितगंगा नगरपाधिकाको प्रर्खु सम्झन ुपदयछ । 

ग) ×नगर उप- प्रर्खु" िन्नािे शितगंगा नगरपाधिकाको उप- प्रर्खु सम्झन ुपदयछ । 

घ) ×प्रर्खु प्रिासकीर् अधिकृत" िन्नािे शितगंगा नगरपाधिकाको प्रर्खु प्रिसकीर् अधिकृत 
सम्झन ुपदयछ । 

ङ) ×आधर्यक षिकास सधर्धतको संर्ोजक" िन्ननिे नगरपाधिकाको षििर् क्षेत्रगत सधर्धत 
अन्तगयतको आधर्यक षिकास सधर्धत सम्झन ुपदयछ । 

च) ×िडा" िन्ननिे शितगंगा नगरपाधिककाका सबै िडाहरुिाई सम्झन ुपदयछ । 

 

पररच्छेद – # 
अनदुान षिधतरणका के्षत्रहरु 

  s_ lhpbf] tf}nsf] cfwf/df v;Laf]sf laqmLubf{ sDtLdf !%) s]=hL laqmL u/]sf] 

s[ifsnfO{ k|lt s]=hL ? %) sf b/ n] cg'bfg lbOg] Joa:yf ldnfOg] 5 . 



v_:yfgLo s'v'/fsf] df;' k|tL s[ifsn] sDtLdf &% s]=hL pTbkfg u/L laqmL u/]sf] 

s[ifsnfO{ k|tL s]=hL ? %) sf b/n] cg'bfg lbOg] Jofa:yf u/Lg] 5. 

u_ b'Uw pTbkfbgsf] If]qdf k|tL s[ifsn] afifL{s sDtLdf !*)) ln=sf b/n] s[ifL kz' 

;+sng ÷pkr s]Gb| jf b'Uw ;xsf/L df laqmL u/]sf] /]s{8 sf] cfwf/df k|tL ln6/ ? 

# sf b/n] cg'bfg lbO{g] Jofa:yf u/Lg] 5. 

3_ df5f tkm{ /]Daf]6«fp6 df5fsf] xsdf sDtLdf !%) s]=hL laqmL ug]{ s[ifs nfO{ k|tL 

s]=hL ? !)) sf b/n] cg'bfg lbg] / cGo df5f sf] xsdf df5f kfng u/]sf] s[ifs 

nfO{ sDtLdf ! /f]kgL nfO{ ? !)))) sf b/n] cg'bfg sf] Jofa:yf u/Lg] 5. 

ª_ a+u'/ kfng Aofa;fo tkm{ kf7f kf7L pbTkfbg u/L laqmL ug]{ s[ifs nfO{ k|tLaif{ 

sDtLdf %) uf]6f kf7f kf7L laqmL u/] afkt k|tL uf]6f ? !)) sf b/n] cg'bfgsf] 

Jofa:yf / df;'sf] xsdf k|tL s[ifs n] Go'gtd %)) s]=hL laqmL ug]{ s[ifs nfO{ k|tL 

s]=hL ? !) sf b/n] cg'bfg lbg] Jofa:yf u/Lg] 5. 

पररच्छेद-$ 

अनदुान सम्बशन्ि ब्र्िस्र्ा 
क)  पररच्छेद ३ को  र्ा ब्र्िस्र्ा िए बर्ोशजर्को अनदुान प्रदान गनयका 
िाधग प्रत्रे्क िडार्ा कशम्तर्ा एउटा कृषि तर्ा पिपुािक सहकारी संस्र्ा िा 
सर्हु गठन गररने छ । 

ख)  र्स्ता कृिक/कृषि सहकारी िा कृिक सर्हुिे अनदुान प्राप्त गनयको िाधग 
आफुिे kz'k+5L laqmL u/]sf] ;+Vof / k/Ldf0f खिुाई िडाको धसफाररस सषहत 
र्स नगरपाधिकाको kz' ;]jf िाखार्ा प्रत्र्क आधर्यक बियको पषहिो चौर्ा;Lक 
सम्र्र्ा बझुाउन ुपनेछ अन्र्र्ा अनदुान ददन र्स नगरपाधिका बाध्र् हनेु छैन 
। 

ग) कृिकहरुिे df5f kfng गरेको जग्गाको न्र्नुतर् क्षेत्रफि प्रर्ाशणकरणको िाधग र्स 
नगरपाधिकाको अधर्नबाट नाप गरर प्रर्ाशणत गरेको प्रर्ाण पेि गनुय पने छ । 

घ)आफुिे उत्पादन गरेको कृषि . kz' उपजको  धबषिको रेकडय अनसुचुी २ बर्ोशजर् राशख 
अनदुान र्ाग दाधब गदाय पेि गनुय पने छ ।  
ङ)  अनदुान रकर् धसफारीस गदाय सम्बशन्ित सहकारीहरुिे धसफारीस गनुयका सारै् अनसुचुी 
२ प्रर्ाशणत गरी नगरपाधिकार्ा पठाउन ुपनेछ र र्सरी पठाउदा सम्बशन्ित िडा कार्ायिर्को 
धसफारीस सरे्त अधनिार्य हनुपुनेछ ।  



च)  सहकारी िा सर्हुबाट धसफाररस िएका अनदुानग्राहीहरु फशजय िा र्ापदण्ड परुा गनय 
कर् उत्पादन िएकोिाई बढी उत्पादन िएको िनी धसफाररस गरेर्ा ती सहकारी र 
सर्हुहरुको दताय खारेज गरी कािो सचुीर्ा राशखनेछ । 

छ) पररच्छेद ६ को क बर्ोशजर् गदठत अनगुर्न तर्ा र्लु्र्ाङ्कन सधर्धतिे अनगुर्न गरर पेि 
गरेको प्रधतबेदन झठुो ठहररएर्ा र्स नगरपाधिकाको कानननु बर्ोशजर् काबायषह गररनेछ 

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

      झ) सहकारी तर्ा सर्हु गठन गदाय तपधसि अनसुारको  प्रकृर्ा तर्ा कागजातहरु परुा 
गरेको िा पेि गरेको हनु ुपनेछ, सारै् अनसुचुी १ बर्ोशजर्को धनिेदन ददएर दताय हनु ुपनेछ । 

तपधसि 

१ सर्हु,सधर्धत,सहकारी गठन िइ कार्यिर् सचािन गरेको ६ र्षहना पगेुको धनणयर्को प्रधतधिपी । 

२ सर्हु,सधर्धतका कार्य सधर्धतका पदाधिकारीहरुको नागररकताको प्रधतधिपी ।  
३ कृषि क्षेत्रर्ा कार् गने प्रधतिद्बता  
४ सम्बशन्ित िडा कार्ायिर्को धसफारीस 

५ कार्य र्ोजना  
६ फार्य दतायको िाधग नागररकताको प्रधतधिपी  
७ फर्य सचािन  िएको जग्गाको िािपजुायको प्रधतधिपी 
८ फर्य सचािन गरेको जग्गा िाडार्ा धिएको िए सम्झौताको प्रधतधिषप  
९ सरू्ह सधर्धतको षििान                                                                                  
             
 

पररच्छेद–% 
व्र्िस्र्पान सधर्धत 

क) अनदुान व्र्िस्र्ापन गनय नगरपाधिकार्ा धनम्न बर्ोशजर्को व्र्िस्र्ापन सधर्धत रहनेछ । 
नगरप्रर्खु- अध्र्क्ष  
नगर उप-प्रर्खु- सदस्र् 

पबुायिार षिकास सधर्धत संर्ोजक - सदस्र् 
आधर्यक षिकास सधर्धतको संर्ोजक- सदस्र् 
प्रर्खु प्रिासकीर् अधिकृत-  सदस्र् 
Kfz ';]jf िाखा प्रर्खु- सदस्र् सशचि 

 

 



पररच्छेद-^ 
अनगुर्न तर्ा र्लु्र्ांकन 

क) र्स कार्य षिधि अनरुुप कार् िए निएको सम्बन्िर्ा अनगुर्न गनय तपधसि अनसुारको 
अनगुर्न सधर्धत रहने र सो सधर्धतिे अनगुर्न गरी ददएको प्रधतबेदनको अिारर्ा अनदुान 
ददईनछ ।   
तपधसि 

१) kz' ;]jf िाखा प्रर्खु – संर्ोजक 

२) सम्बशन्ित िडाको िडा सशचब –सदस्र् 

३) सम्बशन्ित िडाको सर्हु/सहकाररको प्रधतधनधि – सदस्र् 

रोहबर 
1) िडाको प्रधतधनधि 

ख) र्स बर्ोशजर् धबतरण िएको अनदुान रकर्को जानकारी कार्यपाधिका सर्क्ष पेि गनुय 
पनेछ । 

 

पररच्छेद-७ 

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

 

पररच्छेद-८ 

खारेजी तर्ा बचाउ 

 र्ो कार्यषिधि प्रचधित नेपाि सरकारको कानून, प्रदेि सरकारको कानून र शितगंगा नगर 
कार्यपाधिका कानूनसंग बाशझएर्ा बाशझएको हद सम्र् खारेज िा संिोिन हनेुछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनसूुची -१ 
सहकारी िा सरू्हिे नगरपाधिकार्ा पेि गनुय पने धनिेदन का ढााँचा तर्ा आिश्र्क कागजातहरु  
श्री प्रर्खु प्रिासकीर् अधिकृत ज्रू्,  
शितगंगा नगरपाधिकाको कार्ायिर्, ठाडा,अघायखााँची । 

 

 
 धबिर्ः – उत्पादनर्ा आिाररत अनदुान कार्यिर् स्िीकृत सम्बन्िर्ा ।   
   प्रस्ततु धबिर्र्ा र्स नगरपािकाको बाषियक कार्यिर् अनसुार उत्पादनर्ा आिाररत अनदुानर्ा 
आिारीत कृषि अनदुान कार्यिर्को िाधग धसफाररस गनय सहकारी/सरू्ह दतायका िाधग धनिेदन र्ाग 
िए अनसुार र्स सहकारी/सर्हुको धर्धत................................ बसेको संचािक सधर्धतको 
बैठकको धनणयर् बर्ोशजर् उक्त कार्यिर् सहजीकरणको िाधग तपशििको षििरण सषहत र्ो धनिेदन 
पेि गरेको छु ।  

तपशिल  

सहकारी/सरू्हको नार् M 
ठेगाना M 
दताय न.  M                                                                       दताय धर्धत M                                                 
पान न. M                                                                        
िेर्र सदस्र् संख्र्ा M                               िेर्र रकर् M 
 
बचत रकर्         अन्र् रकर् M 
सहकारीको कुि जम्र् रकर् M 
सदस्र्हरुिे ब्र्िसाषर्क रुपर्ा गरेक बािीको  
नार्......................................   
 

क्षेत्रफि.......... 
 

 
             ........................   
      अध्र्क्ष                                                      
संिग्न कागजातहरु 



१) सहकारीको संचािक सधर्धतबाट उत्पादनर्ा आिाररत अनदुान कार्यिर् सहजीकरणको िाधग 
नगरपाधिकाबाट स्िीकृधत धिने धनणयर्को प्रधतधिषप  

२) सहकारी दताय प्रर्ाण पत्र, पान न.को प्रर्ाण पत्र प्रधतधिषप 

अनसुचुी 2 

सहकारीबाट अनदुान र्ाग फारर् 

सहकारीको नार्ः 
ठेगानाः 
षििरणको अिधिः .......................देशख......................सम्र् 

ि.स षिषि धर्धत कृिकको नार् सर्हुकोको नार् क्षेत्रफि/
संख्र्ा 

बािी जम्र्ा 
उत्पादन  

जम्र्ा 
रकर् रु. 

        

        

        

        

        

        

जम्र्ा        

 

अनदुान प्राप्त गने  कृिकको संख्र्ा........ 
षििी गररएको संख्र्ा................ 
षिषि जम्र्ा के.जी...................... 
र्ाग गररएको रकर् रु............................ 
 

षििरण तर्ार गने को                                    प्रर्ाशणत गनेको 
हस्ताक्षर                                                हस्ताक्षर 
षििरण तर्ार गनेको नार्ः                                  प्रर्ाशणत गनेको नार्ः 
षििरण तर्ार गनेको पद                                   प्रर्ाशणत गनेको पदः 
धर्धतः                                                   धर्धतः 
 

 

प्रर्ाशणकरण धर्धतः                                                   आज्ञािे 

                                                                     
                                                                                                      प्रर्खु प्रिासकीर् अधिकृत                                                                


