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प्रस्तावनता
यस वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कृषकहरुिाई कृलष पेशा तर्फ  आकलष्फत गरी नगरपालिकािाई  

खाद्ान्न तरकारी तथा रिरुिमा आतमलनर्फर तथा समरावय बािीहरु लनया्फत पलन गन्फ सकने 
अवसथामा पयुा्फउन यस तथा यसपलिका अालथ्फक वष्फ हरुमा यसता कृयाकिापहरुको माधयमबाट 
कृलष समबन््ी काय्फक्रम काया्फन्वयनिाई सहज बनाउन यो ‘कृलष लवकास अनदुान काय्फक्रम 
संचािन  काय्फलवल्, २०७७’ तयार पारी िाग ूगररएको ि ।

परिच छ्ेद १

प्रतािम्भिक
१. समंषिप्त नताम ्थता प्रताि्भिभः १.  यस काय्फलवल्को नाम ‘कृलष लवकास अनदुान काय्फक्रम 

सञचािन काय्फलवल्, २०७७’ रहकेो ि ।
२. यो काय्फलवल् सवीकृत रएपलि तरुुन्त प्ारमर हुनेि ।

२. परिभिताषताभः लवषय वा प्सङ्गिे अकको अथ्फ निागेमा यस काय्फलवल्मा, 
१ . ‘नगरपालिका’ रन्नािे वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको काया्फिय सखुखेतिाइ सम्झन ु

पि्फ ।
२.  ‘काया्फिय’ रन्नािे अनदुान प्वाह गनखे लनकाय वा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका  

सम्झन ुपि्फ ।
३ . ‘पलहिो पक्ष’  काया्फिय सम्झन ुपि्फ ।
४. ‘दोस्ो पक्ष’  कृषक कृषक समहु कृलष सहकारी कृलष रम्फ वा अनदुान ग्ाही 

सम्झन ुपि्फ ।
५. ‘अनदुानग्ाही’ रन्नािे वयवसायीक  तथा पोषण सरुक्षाका िालग सामलूहक वा 
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वयलतिगत रुपमा खाद्ान्न, तरकारी, रिरुि खतेी  तथा मि आलद काया्फियबाट 
अनदुान लिने कृषक, कृषक समहू सहकारी तथा कृलष उद्मीिाई सम्झन ुपि्फ । 

६. ‘काय्फक्रम’ रन्नािे ‘नगरपालिकाका सबै वडाहरुमा संचािन हुने खाद्ान्न 
तरकारी रिरुि बािी  रैथाने बािी प्वर््फन तथा मि अनदुान काय्फक्रम’ वा 
‘माग र समरावयताको आ्ारमा आवशयक कृलष सामाग्ी सहुलियत दरमा 
लवतरण काय्फक्रम’  सम्झन ुपि्फ ।

७. ‘प्सताव’ रन्नािे काय्फक्रममा उलिेख काय्फ गन्फका िालग अनदुानग्ाहीिे पेश 
गरेको लवसततृ काय्फ योजना सलहतको लववरणिाई सम्झन ुपि्फ ।

८. ‘सेवाग्ाही’ रन्नािे कृलष प्वर्न िालग काया्फियबाट अनदुान सहयोग लिने 
अनदुानग्ाही तथा पोषण सरुक्षाका िालग सानो सतरमा काया्फियबाट कृलष 
उतपादनका िागी आवशयक औजार उपकरण लिने कृषकहरुिाई सम्झन ुपि्फ ।

९. ‘वडा’ रन्नािे वीरेन्द्रनगर नगरपािीकाका सबै  वडा काय्फियहरु सम्झन ुपि्फ ।
१०. ‘सहकारी’ रन्नािे वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका लरत्रका रासायलनक मि 

लवतरणको लजमवेवारी पाएका कृलष सहकारी सम्झन ुपि्फ ।
११. ‘रासायलनक मि‘ रन्नािे यरुरया, डी ए पी, र पोटास सम्झन ुपि्फ ।
१२. ‘वषखे रिरुि’ रन्नािे असार श्ावण मलहनामा रोपीने रिरुि लवरुवा सम्झन ुपि्फ ।
१३. ‘लहउँद ेरिरुि’ रन्नािे पसु माघ मलहनामा रोपीने रिरुि लवरुवा सम्झन ुपि्फ ।
१४. ‘कृलष समाग्ी’ रन्नािे खाद्ान्न, तेिहन, दिहन, मसिा बािी, नगद ेबािी 

तथा तरकारी बािी लबउ, लहउँद ेतथा वषखे रिरुि लबरुवा, पिालसटक टनेि, 
लसंचाई पाईप, लसचाई मोटर, पमपसेट, मशेीनरी औजार, रासायलनक वा जैलवक 
मि, मौरी घार , चयाउ लबउ िगाएत कृलष प्बर््फमा सहयोग पयुा्फउने सामालग् िाई 
सम्झन ुपि्फ ।

१५. जलैवक मि रन्नािे प्ांगाररक मि, रमूी कमपोसट मि, कमपोसट मि, सम्झनपुि्फ ।
१६. ‘वयवसायीक रिरुि बगैचा’ रन्नािे वडा न १३,१४,१५ र १६ मा ५ रोपलन 

रन्दा ठुिो क्षेत्रमा िगाईएको रिरुि र अन्य वडामा ५ कट्ारन्दा बढी 
क्षेत्ररिमा िगाईएको रिरुि जमीन सम्झनपुि्फ ।

१७. ‘वयवसायीक तरकारी खतेी’ रन्नािे  वडा न १३,१४,१५ र १६ मा १ रोपलन 
रन्दा ठुिो क्षेत्रमा िगाईएको तरकारी र अन्य वडामा १ कट्ा रन्दा बढी 
क्षेत्ररिमा िगाईएको तरकारी जमीन सम्झनपुि्फ ।

१८. ‘पोषण सरुक्षा’ रन्नािे आफनो घर पररवार को िागी मात्र उपरोग गन्फका िागी 
िगाईएको रिरुि लबरुवा , तरकारी बािी वा खाद्ान्न बािी सम्झनपुि्फ ।
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पररचिेद-२
कतार्यक्रम सचंतालन प्रमक्ररता

३. सछेवताग्ताही ्नौट

३.१ प्रताथममक षिछेत्र ्थता बताली

१.   स्भितावर पकछे ट षिछेत्रलताई प्रताथममक्ता : काय्फक्रम सञचािन गदा्फ नगरपालिका 
काया्फियको कृलष लवकास शाखािे लवलरन्न  मापदणडहरु र वडा काय्फियको लसराररसको 
आ्ार मानी समरावय खाद्ान्न, तेिहन दिहन, मसिा, रिरुि तथा तरकारी 
बािीहरुको पकेट क्षते्रिाई प्ाथलमकता लदई  अनदुानका काय्फक्रमहरु सञचािन गररनेिन ्। 
यसिे साना लकसान तथा अन्य समरावय क्षेत्रहरुमा पोषण सरुक्षा वा वयावसायीक दृलटििे 
गन्फ खोलजने खाद्ान्न वा तरकारी खतेीिाई बा्ा पयुा्फएको मालनने िैन ।

२. वरतावसतारीक महतव बोकछे कता बतामललताई प्रताथममक्ता  : काय्फक्रम सञचािन गदा्फ 
वयावसायीक महतव बोकेका खाद्ान्न, मसिा तेिहन दिहन रिरुि र तरकारीिाई 
लवशषे महतव लदई समबलन््त वडा काया्फियको लसरारीसमा काय्फक्रम सञचािन गनु्फ 
पनखेि । यसिे पोषण सरुक्षाका िालग अन्य बािीहरु प्वर््फन गन्फ रने बा्ा पयुा्फएको 
मालनने िैन ।

३.२ ्नौट सममम् ि ्नौटभः वीरेन्द्रनगर नगरपलिकाको आलथ्फक लवकास समीती वा कृलष 
वयवसाय प्बर् सलमलतसँग नगर कृलष लवकास शाखािे िनोट मापदणडका अ्ारमा िनोट 
गरी काया्फिय प्मखु समक्ष पेश गनखेि ।
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पररचिेद   २ 

 ४. प्रस्ताव ्थता मताग सङ्कलन
४.१. कृषकको िालग आवशयक कृलष सामाग्ी  मागको िागी नगरपालिका नगर कृलष 

शाखाबाट सचुना प्कालशत गरी नगरपालिकाका तथा वडा वडामा सचुना टाँस गरी 
अथवा सथानीय पलत्रकामा सचूना प्काशन तथा सथानीय एरएम मा प्सारण गरर प्तयेक 
वडाबाट सचुना बमोलजमको कृलष सामाग्ीको माग नगर कृलष लवकास शाखािे संकिन 
गनु्फपनखेि ।

 ४.२. रिरुि खतेीको हकमा शत्फहरु उलिेख गरी समरव रएसमम लसजन रन्दा कमतीमा २ 
मलहना अगाडी सबैको पहुचँ हुने गरी नगर कृलष लवकास शाखा बाट कलमतमा १५ लदने 
सचुना प्कालशत गरर समपणु्फ वडा काय्फियहरुमा सचुना पठाई सचुना टाँस गनखे वा आम 
सञचार माधयमबाट १५ लदने सचूना जारी गनखे र वडा काय्फिय मार्फ त माग संकिन 
गररनेि ।

५ कृमष सतामताग्ी खरिद 

५.१ खाद्ान्न, तेिहन, दिहन, मसिा बािी, नगद ेबािी तथा तरकारीको लबउ रिरुि 
लबरुवा वा कुनै पनी कृलष सामाग्ीहरु खररद गदा्फ नेपाि सरकारका सवालमतव रएका 
ससथान वा कमपलनबाट सो्झ ैखररद गन्फ सलकनेि । लनलज रम्फ कमपलन तथा श्ोत केन्द्रबाट 
खररद गदा्फ नगर कृलष शाखाको समन्वयमा नगरपालिकाको खररद ईकाइ मार्फ त 
साव्फजालनक खररद ऐन २०६३ को प्लक्रया बमोलजम खररद गनु्फपनखेि ।

५.२ रासायलनक मिको हकमा नगरपालिका लरत्र रहकेा रासायलनक मिको कारोबार गन्फ 
लमलने नलवकरण रएका कृलष सहकारीिे मात्र नेपाि सरकारका सवालमतव रएका ससथान 
वा कमपलनबाट सो्झ ै खररद गन्फ सकनेिन । रासायलनक मि खररद गदा्फ तोलकएका 
साव्फजलनक ससथान बाहके अन्यत्रबाट खररद गन्फ रने पाइने िैन ।
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      पररचिेद ३ 

६   कृमष सतामताग्ीमता अनुदतान प्रमक्ररता 
६.१    कृमष सतामताग्ी अनुदतान

१. कृलष सामाग्ी खररद मलुयमा नगरकाय्फपालिकाको लनण्फय अनसुारको प्लतशत रकम 
अनदुान उपिब् गराइनेि । 

२. वयवसायीक रिरुि बगैचा सथापना तथा वयवसथापन (खालडो खन्न, मिखाद, 
लवषालद, घरेबार, सींचाई, मलेशनरी औजार) मा काय्फपालिकाको लनण्फय बमोलजमको 
अनदुान रकम प्दान गन्फ सलकनेि । 

३. तरकारी, खाधयान्न उतपादन रम्फ सथापना तथा वयवसथापन (लबउको मलुय, घरेबार, 
लस ंचाई, पिालसटक टनेि, मिखाद, लवषादी र मलेशनरी औजार) मा पनी काय्फपालिकाको 
लनण्फय बमोलजमको अनदुान रकम प्दान गन्फ सलकनेि ।

४. पोषण सरुक्षाको िागी मात्र माग रएका रिरुि लबरुवा तथा तरकारी, खाधयान्न लबउको 
हकमा लबरुवाको मलुय वा लबउको मलुयमा मात्र काय्फपालिकाको लनण्फय अनसुार को 
अनदुान रकम उपिब् गराईने ि ।

६.२ कृमष सतामताग्ी ढुवतानी अनुदतान: कृलष सामाग्ीहरु िोड अनिोड वा ढुवानी गदा्फ श्ोत 
केन्द्र बाट काय्फक्रम संचािन सथि (नगरपालिका काया्फिय वडा सलमतीको काया्फिय 
वा तोलकएका कृलष सहकारी समम सथानीय दर रेट अनसुार शत प्लतशत ढुवानी अनदुान 
उपिब् गराइनेि ।

६.३ मबरुवता मोटता्यमलटीभः लबरुवाको स्ोत केन्द्र बाट काय्फिय वा काय्फक्रम संचािन सथान 
समम ढुवानी गदा्फ लबरुवा रालचने वा मनखे हुनािे मरेका वा राचीएका लबरुवाहरुको संखया 
एलकन गरी काय्फिय प्मखुको उपलसथतीमा मचुलुका तयार गरी सो लबरुवाको जममा मलुय 
अनदुान उपिब् गराईनेि । 

६.४ मबरुवता परताकछे मिग चताि्यभः लबरुवा खररद गरे पशचयात ढुवानी गन्फका िागी पयागेलजङ 
गनु्फ पनखे रएकािे प्ती लबरुवा मलुयको बलढमा १० % रकम पयागेलजङ चाज्फमा परुा 
अनदुान उपिब् गराईनेि ।  

६.५ खताद्तानन मबउभः स्ोत केन्द्रबाट काय्फिय वा काय्फक्रम संचािन सथान समम ढुवानी गदा्फ 
तथा लवतरण गदा्फ  लबउ चलुहएर वा सकेुर  हुने नोकसानीका कारण कमी हुने तौिको मात्रा 
एलकन गरी समबलन््त वडा काया्फिय वा नगर कृलष लवकास शाखाको लसराररस र 
काय्फिय प्मखुको उपलसथतीमा मचुलुका तयार गरी सो घटेको तौिको जममा मलुय 
काया्फियिे लतनखेि । 

६.६ मलखतादभः स्ोत केन्द्रबाट काय्फिय वा काय्फक्रम संचािन सथान समम ढुवानी गदा्फ तथा 
लवतरण गदा्फ  मिखाद उडेर, चलुहएर वा पगालिएर हुने नोकसानीका कारण कमी हुने 
तौिको मात्रा एलकन गरी समबलन््त वडा काया्फिय वा नगर कृलष लवकास शाखाको 
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लसराररस र काय्फिय प्मखुको उपलसथतीमा मचुलुका तयार गरी सो घटेको तौिको जममा 
मलुय काया्फियिे लतनखेि । 

७. कृमष सतामताग्ी मव्िणभः 

१. कुनै पनी कृलष सामाग्ी लबतरण  पररमाणको आ्ारमा नगरपालिका नगर कृलष लवकास 
शाखाबाटै नगरपालिका लरत्रका कृषकिाई लवतरण गन्फ सलकनेि रने यलद कृलष 
सामाग्ीको पररमाण ्रैे वा वडािाई एलकन गरी काय्फक्रम संचािन गररएको अवसथामा 
नगरपालिका नगर कृलष लवकाश शाखाको समन्वयमा समलन््त वडा काय्फियिे खररद 
इकाइबाट माग रारम ररी बलु्झलिई कृषकिाई लवतरण रपा्फई नगर कृलष लवकाश शाखा 
मार्फ त खररद इकाइिाई उपिब् गराउन ुपनखेि र अनदुान बाहकेको िागत रकम पलन 
काय्फियमा जममा गनु्फपनखेि ।

२. कृषकिे अनदुान लिदाँ अलनवाय्फ रुपमा आरुिे बािी िगाउने जमीनको क्षेत्ररि 
खिुाउन ुपनखेि । अवसथा हरेी आवशयक परेमा नगर कृलष शाखा वा वडा काया्फियिे  
बािी िगाउने जमीनको जगगा ्लन प्माणपत्र प्लतलिपी पनी माग गन्फ सकनेि । सो 
वयहोरा पवु्फ प्कालशत सचुनामा काया्फियिे खिुाउन ुपनखेि ।

३. कृलष सामाग्ी तथा लबउ लबतरण गदा्फ अन्नबािीको हकमा ्ान लबउ १.३ दलेख १.५ के 
जी प्ती कट्ा मकै लबउ ०.६ दखेी ०.८ के जी प्ती कट्ा र गहु ४.० के जी प्ती कट्ाका 
दरिे अन्य  रैथाने बालि लबउ तरकारी लबउ, मसिा बािी लबउ तथा नगद ेबािी लबउको 
दर नेपाि सरकारिे तय गरेको लबउ दरिाई मान्यता लदई कृषकसंग उपिब् जलमन 
लहसाब गरर लबउ लवतरण गररनेि ।  

४. रासायलनक मिको हकमा नगरकाय्फपालिकािे लनण्फय बमोजीम खररद तथा लवतरणको 
सम्झौता गन्फ लजममा पाएका कृलष सहकारीिाई हुनेि । कृलष सहकारी नरएका वडाहरुको 
हकमा काया्फियिे वैकललपक माधयम बाट लवतरणको वयवसथा लमिाउनेि ।

५. सहकारीिे रासायलनक मि लवतरण गदा्फ समबलन््त वडा काय्फियको लसराररस तथा 
जनप्तीलन्ी वा कम्फचारीको रोहबरमा लवतरण गनु्फ पनखे ि । लवतरण गदा्फ अलनवाय्फ रुपमा 
जगगाको क्षेत्ररि खलुने  जगगा पजुा्फ प्माणपत्र राखन ुपनखेि ।

६. रासायलनक मि लवतरण गनखे सहकारी नरएका वडाका िागी काया्फियिे तोकेका 
सहकारीिे तोलकएका वडामा  मापदणड परुा गरी लवतरण गनु्फपनखेि ।  

७. सहकारीिे लवतरण गरेको रासायलनक मिको प्कार तथा पररमाण सपसट खलुने गरी 
प्तयेक कृषकको रपा्फइ तयार गरी वडा काया्फियको लसराररसमा नगरपालिकाको 
काय्फियमा ब्ुझाउन ुपनखेि ।

८. रासायलनक मि लवतरण गदा्फ बढीमा लनमन लसराररस मात्रािाई आ्ार मालन लवतरण गनु्फ 
पनखेि ।
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क्र स बताली 
मसफतारिस मलखताद (कछे  िी प्र्ी कट्ता)

रुिीरता मि ए पी पोटतास
१ ्ान ६ २ १.५
२ मकै ३.५ २ १.५
३ गहु ५.८ ३.६ १.३
४ आिु ३.६ ३.६ २.२
५ तरकारी बािी ३.६ ३.६ २.२

नोटभः  जैलवक मिको हकमा ्ान, गहु, मकै, कोदो को हकमा बढीमा २०० के जी प्ती कट्ा र 
तरकारी बािी तथा आिकुो हकमा १००० के जी प्ती कट्ा का दरिे लवतरण गररनेि ।

१. वषा्फ लसजनमा मकै, ्ान र तरकारी बािीका िागी मि लवतरण गनु्फ पनखेि रने लहउँद े
लसजनमा आि ुगहु र तरकारी खतेीका िागी मि लवतरण गररनेि ।

२. सहकारीिे अनसुचुी (२) बमोलजमको लवतरण रपा्फइ अबिमबन गनु्फ पनखेि ।

३. रासायलनक मि लवतरण गदा्फ कृलष सहकारीहरुिे शयेर सदसय िगायत अन्य कृषकहरुिाई 
पनी लबना रदेराव समानपुालतक ढङ्ग बाट लवतरण गनु्फ पनखेि ।

४. चाि ुलसजनका बािी िगाउँदा आवशयक मि बाहके अकको लसजनका िागी चालहने मि  
सञचय गन्फ वा सञचय हुने गरी लवतरण गन्फ पाईने िैन ।

५.  कृलष सहकारीिे नगरपालिका क्षेत्र लरत्र रहकेा जलमनका िालग बाहके अन्यत्र लबक्ररी 
लवतरण गन्फ पाईने िैन ।

६. रिरूिको हकमा खालडो खनेको सथिगत अनगुमन गरेर मात्र मि वा बेना्फ उपिब् 
गराइनेि ।

७. सेवा शत्फ र सम्झौता नगर काय्फपालिका बाट कृलष सामाग्ी अनदुानका िागी िनौट 
रएका कृषक,कृषक समहु, कृलष सहकारीिे, कृलष रम्फ तथा कमपलनिे मात्र  अनसुचुी 
(१) बमोलजम सम्झौता गरर काय्फक्रम संचािन गनु्फपनखेि । पाउने शवेा शत्फ र सलुव्ा तोके 
बमोलजम हुनेि ।

८. भुिक्तानी प्रमक्ररता : दोस्ो पक्षेिे अनदुानको  कृलष सामाग्ी लवतरण गररसके पश्ात लवतरण 
गरेको रपा्फई खररद लबि र वडा काय्फियको लसराररसको आ्ारमा वीरेन्द्रनगर 
नगरकाय्फपालिकाको काय्फियमा रतुिानीका िागी लनवेदन लदई लवतरण रएको मिको 
जममा मलुयमा तोलकएको प्लतशत रकम रतुिानी लिन सकनेि । नगर कृलष लवकास शाखािे 
काया्फियम ैसंचािन गरेका काय्फक्रममा वडाको लसरारीस आवशयक हुने िैन ।

९. वरवसथतापन शुलकभः कृलष सामाग्ी लवतरणको अवसथामा काया्फिय, वडा काया्फिय वा 
कृलष सहकारीिाई प्चलित लनयम अनसुार वयवसथापन खच्फ उपिब् गराईनेि ।



8jL/]Gb|gu/ gu/kflnsf, ;'v]{t

s[lif ljsf; cg'bfg sfo{qmd ;~rfng sfo{ljlw–@)&& v08 M #, ;+Vof M ^, ldlt M @)&&÷)^÷!^

१०. कृमष सतामताग्ी अनुदतान कता लतामग ्नोटकता मूखर आ्ारहरु

१. समरावय तथा प्ाथलमकतामा परेका पकेट क्षेत्रका मागहरु

२. जगगा राडामा लिई खतेी गनखे कृषक समहु सहकारी वा वयलतिगत रम्फहरु

३.  समहु सहकारी तथा वयलतिगत दता्फ रएका रम्फहरु

४. िलक्षत वग्फ (दलित जनजाती  मलहिा अपाग) का कृषक तथा रम्फहरु 

५. लवदशेबाट रलक्फ एका यवुाहरुबाट सञचािन गररने कृलष रम्फहरु

६. हलैसयत लवग्ेका वनमा लडलवजन वन काया्फिय सङ्ग समन्वय गरी सामलूहक वा वयलतिगत 
रुपमा खतेी गनखे समहू सहकारीहरु 

७. बा्झो सरकारी तथा सामदुायीक जलमनमा समबलन््त लनकायसँग समन्वय गरी खतेी गन्फ 
चाहने यवुा कृषक तथा रम्फहरु

८. लबउ उतपादनका िालग मि र लबउको प्मखु सलनलश्ता रएको कृषक तथा रम्फहरु

९. नगरपालिकाको पहाडी ररुाग रहकेा क्षेत्र जसतै वडा नं १३,१४,१५ र १६ मा कलमतमा ५ 
रोपनी रन्दा ठूिो बगैंचा वा कलमतमा ३०० लबरुवा रोपने बगैचा । तरकारीको हकमा रने १ 
रोपलन रन्दा ्रैे रएकोिाइ प्थालमकता लदनपुनखे ।

१०. नगरपािकाको तराइ ररुाग रहकेा क्षेत्र वडा नं १ दखेी १२ समम कलमतमा ५ कट्ा मा 
बगैचा सथापना गनखे कृषक वा कृषक समहु सहकारी तथा रम्फहरुिाइ र तरकारीको हकमा 
रने १ कट्ा रन्दा ्रैे रएकोिाइ प्थालमकता लदनपुनखे ।

११. बदुा न ११ र १२ मा उलिेख रएका बाहके कम पररमाणमा समते अनदुान लदनको िालग 
वाँ्ा पगुकेो रने मालनने िैन । आवशयता र आलचतयताका आ्ारमा प्थालमकता लदइने ।



9jL/]Gb|gu/ gu/kflnsf, ;'v]{t

s[lif ljsf; cg'bfg sfo{qmd ;~rfng sfo{ljlw–@)&& v08 M #, ;+Vof M ^, ldlt M @)&&÷)^÷!^

परिच छ्ेद ४

मवमवधभः
११ . गुणस्रिर्ताभः नगरपािीकािे अनदुान लदने कृलष सामाग्ीको गणुसतरीयतािाई खयाि 

गनु्फ पनखे ि सो को िागी तोलकएका समवलन््त पदाल्कारी र कम्फचारीहरुबाट आवशयकता 
अनसुार अनगुमन गनखेि ।

१२. दैमनक भ्रमण खच्यभः लबउ लबरुवा वा कृलष जन्य सामाग्ी खररद, लवतरण तथा अनगुमन 
प्लक्रयामा नगरपालिकाबाट खलटईने कम्फचारीिे काय्फिय प्मखुको आदशे र काया्फियको 
लनयमानसुार दलैनक भ्रमण खच्फ पाउन सकनेि ।

१३. अनुगमन/मुलरताङ्कनभः नगरपालिकाका पदाल्कारर र कम्फचारीहरुबाट तोलकएअनसुार 
कृलष अनदुानको उपयोग गरे वा नगरेको समवन््मा अनगुमन गनखेि ।

१४ कतािबताहीको वरवसथताभः

१. सम्झौता तथा काय्फतालिका बमोलजम काय्फ नगनखे अनदुानग्ाहीिाई अनदुान रकम उपिब् 
गराइने िैन ।

२. अनदुान रकम दरुुपयोग गरेको पाइएमा प्चलित काननू बमोलजम कारवाही गरी असिु 
उपर गररनेि ।

३. यसता अनदुानग्ाहीहरुिाई रलवषयमा सेवा सलुव्ा नलदने गरी कािो सचूीमा रालखनेि ।

४. कािा्फयसँग सम्झौता गरी खरीद तथा लवतरणको लजममा पाएका कृलष सहकारीिे कुनै 
अलनयमीतता गरेको पाईएमा (मि अकको लसजनका िागी सटोर हुने गरी खररद लबि तथा 
्झटु रपा्फई बनाईएको) काया्फियिे रतुिानी रोकने तथा थप कारवाही गन्फ सलकनेि ।

५. रासायलनक मि कृलष सहकारीिे कृलष सामाग्ी कमपनी लिलमटेड र सालट टे्लडङ कपकोरेशन 
बाहके अन्यत्र बाट खररद गरेको पाईएमा  काया्फियबाट रतुिानी हुने िैन ।

६. रासायलनक मिको हकमा अनदुानग्ाही पररवारिे यलद एक (१) रन्दा बढी सहकारीबाट 
मि लिएको प्माण पाईएमा काया्फियिे अनदुान ग्ाहीबाट लबगो सलहत दोबबर रकम 
असिु उपर गन्फ सकनेि ।

१५. बताधता अि्कताउ फुकताउनछेभः

१. यो काय्फलवल् काया्फन्वयनको क्रममा कुनै बा्ा अड्काउ परेमा सो रुकाउने अल्कार 
वीरेन्द्रनगर नगरकाय्फपालिकाको हुनेि । 

२. यो काय्फलवल्िाई आवशयकता अनसुार नगरकाय्फपालिकािे संशो्न तथा पररमाज्फन गन्फ 
सकनेि ।
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अनसुलुच (१)

दफता ७ (८) (७) सगँ स्बमनध्

स््ौ्ता पत्रको नम ूनता
वीिछेनद्रनगि नगिकतार्यपतामलकताको कतारता्यलर, कणता्यली प्रदछेश सखुखे्

र

श्ी .......................................... बीच

………………………………… संचािनको िालग सम्झौता पत्र

यो सम्झौतापत्र.............काया्फिय (यस पलि पलहिो पक्ष रलनएको) र .................
समहु/सहकारी संसथा...... वडानं.              टोि (यस पलि दोस्ो पक्ष रलनएको) बीच तपलसिको 
शत्फ बमोलजमको कुराहरुिाई पािना गनखे कुरा मञजरु गररन्ि । 

१. यो सम्झौता, सम्झौता रएको लमलत ............. दलेख प्ारमर रएको मालननेि र यो 
सम्झौतामा संिगन सवीकृत प्सतावना/इलटिमटे वमोलजमको काय्फ यथालशघ्र संचािन गरी 
लमलत २०७....साि... मलहना ....... गते समम समपन्न गरेर आवशयक कागजात सलहत 
दोस्ो पक्षिे पलहिो पक्ष समक्ष पेश गनु्फ पनखेि ।

२. यस सम्झौता बमोलजमको ..... काय्फक्रम समबन््ी काय्फ दोस्ो पक्ष आरैिे गनु्फपनखेि । 
दोस्ो पक्ष आरैिे नगरी अन्य वयलति वा संसथा मार्फ त गराउन पाइने िैन ।

३. प्थम पक्षिे दोस्ो पक्षिाई सवीकृत प्सतावना/इलटिमटे अनसुारको काय्फ सञचािन गन्फ 
बढीमा तीन लकसता वा एकमटुि रकम रु.......... (अक्षरुपी..........) दहेाय बमोलजम 
रतुिानी गररने ि । 

१. सम्झौता रएपलि काय्फयोजना, पेशकरी मागको लनवेदन, बैंक सरुक्षण वा लबस 
प्लतशत काय्फ समपन्न हुने प्माण पेश गरे पलि पेशकरीको रुपमा प्थम लकसता वापत 
अनदुान रकमको …………. रतुिानी,

२. पचास प्लतशत काय्फ समपन्न रएपलि समपणू्फ लबि रपा्फइ सलहत पलहिो लकसता 
रर्ययौट गरी जममा …………… पलहिो रलनङ्ग लबिको रुपमा रतुिानी,

३. सबै काय्फ समपन्न रई काय्फ सवीकार प्लतवेदन सलहत अलन्तम प्लतवेदन प्ाप्त 
रएपलि ………….. तेस्ो तथा अलन्तम लकसताको रुपमा रतुिानी ।

४. सम्झौता वमोलजमको काय्फसंचािन तथा समपन्नको िालग पलहिो पक्ष मार्फ त 
अनदुान सवरुप रु.................(अक्षरेपी ......................................) र दोस्ो 
पक्षको िागत सहरालगता रु. ..................................... 
(अक्षरेपी...............................................)  वयहोररने ि ।
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५. दोस्ो पक्षिे सम्झौता बमोलजमको ……. काय्फक्रमका िालग सम्झौतामा समावेश 
गररएको श्ोतवाहके अन्य कुनै सरकारी, गैह्रसरकारी संघसंसथावाट सहयोग, 
अनदुान आलदप्ाप्त गररने रए प्थम पक्षिाई जानकारी गराउन ुपनखेि ।

६. दोस्ो पक्षिे सम्झौता बमोलजमको काम गदा्फ प्थम पक्षबाट खलटएका 
प्ालवल्कहरुिे लदएको लनदखेशनको पािना गनु्फपनखेि ।

७. प्थम पक्षिे तोकेको ढाँचा अनसुार काय्फक्रमको लववरण, िागत, समपन्न अवल्, 
अपेलक्षत उपिलब् जसतो समपणू्फ  लववरण र िागत खिुाई सव्फसा्ारण सबैिे 
दखेने गरी साव्फजलनक सथानमा दोस्ो पक्षिे सचूना पाटी/होलडिंग बोड्फ राखनपुनखेि ।

८. दोस्ो पक्षिे काय्फक्रम शरुुवात दलेख सञचािन समबन््ी समपणू्फ काय्फको अलरिेख 
राखकेो हुन ुपनखेि । 

९. प्थम पक्षको कम्फचारी प्लतलनल्को उपलसथलतमा दोस्ो पक्षिे काय्फक्रमको सरुुमा 
एकपटक  र काय्फसमपन्न रए पिी अलन्तममा एक पटक साव्फजलनक सनुवुाई 
(Public Audit)अलनवाय्फ गराउनपुनखेि ।

१० प्थम पक्ष समक्ष रकम रतुिानीको लनबेदन पेश गदा्फ उति साव्फजलनक सनुवुाई 
काय्फक्रमको कागजपत्र र एक प्लत रंलगन रोटो समते संिगन राखी  पेश गनु्फपनखेि ।

११. प्थम पक्षिे दोस्ो पक्षिाई रतुिानी लददंा प्थम पक्ष समक्ष लवि पेश गरेपलि 
समबलन््त दोस्ो पक्षको नाममा बैंक मार्फ त रतुिानी लदनेि । 

१२. दोस्ो पक्षको िापरवाहीको कारणबाट काय्फ समपन्न नरई हालन नोकसानी रएमा 
तयसको समपणू्फ लजममवेारी दोस्ो पक्षिे लिनेि । 

१३. दोस्ो पक्षिे सम्झौताको शत्फ र काय्फ तालिका बमोलजम .......... लमलतसमम यो 
सम्झौता बमोलजमको समपणू्फ काय्फ (लडजाइन र इलटिमटेअनसुार) पणू्फ रुपमा समपन्न 
गरी सञचािनमा लयाउनेि ।

१४. सम्झौता बमोलजमको काय्फ गनखे समबन््मा कुनै लववाद आएमा दवुै पक्षको 
उपलसथलतमा सम्झदारी गन्फ सलकनेि  र  प्थम पक्षको लनण्फय अलन्तम मालननेि ।

१५. कृलष उतपादन  सामाग्ी, लबउ  तथा औजार उपकरण खररद गदा्फ आल्काररक श्ोत 
केन्द्रबाट मात्र खररद गनु्फ पनखेि ।

१६. दोस्ो पक्षिे अनदुानमा प्ाप्त औजार उपकरणमा अनदुान लदने लनकाय तथा अनदुान 
रकम नमलेटने गरी  िेखन ुपनखेि ।

१७. दवुै पक्ष बीच सम्झौता रएको लमलतदलेख िाग ुहुने गरी प्थम पक्षिे दोस्ो पक्षिाई 
काय्फक्रम संचािन गन्फको िालग काय्फ आदशे लदएको मालननेि ।

१८. यो सम्झौतामा उलिेख रएका कुराहरुमा यस बमोलजम र अन्य कुराहरुमा प्चलित 
ऐन लनयमअनसुार हुनेि ।
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पमहलो पषि               दोस्ो पषि    
दसतखत:      दसतखत:-

नाम:      नाम:-

पद:-      पद:-

समपक्फ  नमबर:                                                              लमलत:-    
लमलत:-

काया्फियको िाप:-     संसथाको िाप:
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अनसुचूी (ई) दरा ७ (८) (२) सँग समबलन््त

भििपताइ मवविण

क्र 
स 

कृषकको 
नताम ठछेग

तान
ता लगताईनछे 

बताली
उपलबध 
िमीन

आवशरक मबउ 
(कछे  िी)

फोन 
नं हस

्ता
षि

ि

धतान मकै ्िकतािी

v08 M # ;+Vof M ^,        ldlt M @)&&÷)^÷!^,       d"No ?= % .–

आज्ािे,
लटकाराम ढकाि

प्मखु प्शासकरीय अल्कृत


