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साना िसचाइ काय म स ब धी कायिविध, २०७७ 
 

िमित २०७७/१०/२८ कायपािलकाको बैठकबाट वीकृत 
 

तावना 

भिूमका थान नगरपािलका िभ  बसोवास गन अिधकांश मािनसह  कृिष पेशामा आव  रहकेाछन ् । कृिष कायमा 
ला ने िकसानह लाई वाली लगाउने दिेख िभ ाउने समय स म िबिभ न सम याह  दखेापन हदँा उनीह लाई ािविधक 
तथा आिथक सहयोगको खाँचो ज री हन आउँछ । कृषकह लाई पेशा ित आकषक बनाई उ पादन र उ पादक व 
विृ द गरी आय आजनमा टेवा प-ुयाउनकुा साथै जीवन तरमा सधुार याउन नगरपािलकाले थानीय सरकार 
स चालन  ऐन २०७४ को दफा  १०२ बमोिजम यो कायिविध याइएको हो । 
 
१,संि  नाम र ार भ: (१) यो कायिविधको नाम "साना िसंचाइ काय म स ब धी कायिविध, २०७७" रहकेोछ । 

(२) यो कायिविध नगर कायपािलकाको बैठकले वीकृत गरी थानीय राजप मा काशन भए पिछ लाग ु
हनेछ । 

 
२, प रभाषा:िवषय वा सङ्गले अक  अथ नलागेमा यस कायिविधमा:- 

(क) æनगरपािलकाÆ भ नाले भिूमका थान नगरपािलकालाई जनाउनेछ । 

(ख) æकायपािलकाÆ भ नाले भिूमका थान नगरपािलकाको कायपािलकालाइ जनाउने छ ।  

(ग) æनगर मखुÆ भ नाले भिूमका थान नगरपािलकाको मखुलाई जनाउनेछ । 

(घ) æनगर उप मखुÆ भ नाले भिूमका थान नगरपािलकाको नगर उप मखुलाई जनाउनेछ । 

(ङ) æ मखु शासक य अिधकृतÆ भ नाले भिूमका थान नगरपिलकाको मखु शासक य  अिधकृतलाई 
जनाउनेछ । 

(च) æवडाÆ भ नाले भिूमका थान नगरपािलका िभ का दशवटै वडाह लाई जनाउनेछ । 

(छ) æसाना िसंचाइÆ भ नाले स-साना कुला िनमाण तथा ममत, िसमे ट पोखरी िनमाण तथा ममत, ािभटी िसंचाइ, 
लाि क पोखरी लगायतखतेवारीमा ग रने िसंचाइ काय समतेलाई जनाउनेछ । 

(ज) æिसफा रस सिमितÆ भ नाले काय म काया वयनका लािग लाभ ाही छनोटका लािग गठन भएको िसफा रस 
सिमितलाई जनाउनेछ । 

(झ) æकृषकÆ भ नाले कृिष पेशालाई मखु पेशाको पमा अँगालेको यि , समहूवा सहकारीलाई जनाउनेछ । 

(ञ) æफम वा समहूÆ भ नाले िनयमानसुार नगरपािलका वा अ य िनकायमा दता भइ संगिठत पमा कृिष काय गन 
सं था वा समहूलाई जनाउनेछ । 

(ट) æसहकारीÆ भ नाले िनयमानसुार नगरपािलका वा अ य िनकायमा दताभइ संगिठत पमा काय गन सं था वा 
समहूलाई जनाउनेछ । 

(ठ) æलाभ ाहीÆ भ नाले अनदुान ा  गनका लािग यो य यि  वा समहूलाई जनाउनेछ । 
 



३, उ े य: 

(१) सामािजक तथा आिथक पले पछािड परेका कृिष यवसायलाइ मखु पेशाको पमा िलइ काम गन 
कृषकलाई सहयोग प-ुयाउने । 

(२) यावसाियक पमा खेती गरी उ पादक व विृ द गनकुा साथै आय आजनमा सहयोग प-ुयाउने । 
 
४, अनुदान ाि का लािग मापद ड: 

(१) अनदुान िलन चाहने कषकका लािग:- 
(क) आ नो नाममा ज गा धनी माण पजुा भएको । 
(ख)  स बि धत वडामा बसोवास गरेको । 
(ग) नगरपािलकाबाट उपल ध हने अनदुानका अित र  थप लगानी गन ई छुक । 
(घ) कृिष यवसायलाई मु य पेशाको पमा िलई कृिष काय ग र राखकेो । 
(ङ)  आ नो वा प रवारको नाममा कि तमा २ रोपनी ज गा रहकेो । 

(२) समहू, फम तथा सहकारीका लािग:- 
(क)  समहू, फम वा सं था दता भ ै माण प  िलएको 
(ख)  कृिष स ब धी उ े य राखी िनयिमत पमा कृिष काय गरेको । 
(ग) सं था स चालनमा रही आिथक कारोवार, शासिनक यव थापन एवम ्अिभलेख चु तदु त रहकेो । 
(घ) सामिजक परी ण तथा लखेा परी ण काय िनयिमत पमा गरेको । 
(ङ) िनयिमत पमा कर चु ा गरेको । 
(च) स चालक तता यव थापन सिमतको बैठक िनयिमत पमा ब ने गरेको । 
(छ) नगरपािलका े  िभ  काय े  भई सं थाका सद यह  ि यािशल रहकेो । 
(ज) समहू, फम वा सहकारीको नाममा वा भाडामाकि तमा १० रोपनी ज गा रहकेो । 

 
५, अनुदान उपल ध गराउने िविध: (१) नगरपािलकाले अनदुानका लािग अनसुचूी १ बमोिजमको ढाँचामा 

कि तमा प  िदने सावजिनक सचूना काशन गन ुपनछ । 
(२) अनदुान िलन चाहने कृषकले अनसुचूी २ बमोिजमको ढाँचामा तोिकएको याद िभ  नगरपािलकामा दरखा त 

िदनु पनछ । 
(३) अनदुान िलन चाहने कृषक, समहू, फम तथा सहकारील ेदरखा त साथमा तपिसलका माणह  संल न गरेको 

हनपुनछ । 
(क) नेपाली नाग रकताको माण प को ितिलिप । 
(ख)  ज गा धनी माण पजुाको ितिलिप । 
(ग) समहू, फम तथा सहकारीको हकमा स था दताको माण प को ितिलिप । 
(घ) करचु ा माण प को ितिलिप । 
(ङ) समहू, फम तथा सहकारीको अनुदान माग स ब धी िनणयको ितिलिप । 
(च) काययोजना । 



(छ)  अनमुािनत लागत िववरण । 
(ज) ज गा भाडामा भए कि तमा पाँच बषका लािग स झौता गरेको स झौताको ितिलपी । 

 
६, िसफा रस सिमित: (१)लाभ ाही छनोटका लािग िनवदेन पेश गन लाभ ाही छनोट गन देहाय बमोिजमको एक 

छनोट सिमित रहनेछ :- 
(क) मखु शासक य अिधकृत                                        सयंोजक 
(ख)  योजना शाखाको  अिधकृत                                        सद य 
(ग) स बि धत शाखाको शाखा मखु                                 सद य सिचव 

बैठकमा आव यकता अनसुार बढीमा तीन जना स म िबषय िव लाई गन सिकनेछ । 
(२)बैठक स ब धी कायिविध सिमित आफैले िनधारण गरेबमोिजम हनेछ । 
 
७, लाभ ाही छनोटका अधारह : (१) काय ममा सहभागी हने लाभ ाही छनोट स ब धी देहायबमोिजम हनेछ । 

    (क)मिहला कृषक भए             ५ अकं 
    (ख) मिहला सहकारी वा समहू भए  १० अकं 
    (ग) आ नो ज गा भए           १०अकं 
    (घ) ज गा भाडामा भए        ५अकं 
    (ङ) यवसाियक कृषक भए   १० अकं 
    (च) सामिुहक तथा सं थागत भए  १०अकं 
  ज मा                            ५० अकं 
(२) िसफा रस सिमितले लाभ ाहीको छनोट गरी सकेपिछ िनणयका लािग नगरकायपािलकाको बैठकमा िसफा रस 
सिहत पेश गनछ । 
 

८, स बि धत लाभ ाहीको दािय व: अनदुान ा  गन लाभ ाहीको दािय व दहेाय बमोिजम हनेछ :- 

(क)  छनोट भएको लाभ ाहील ेकाययोजना अनसुार समयमानै काय स प न गन ुपनछ । 
(ख)  तोिकएको ि या तथा ि टमटे अनसुार काम गनु पनछ। 
(ग) समयमानै काय स प न गरी अनदुान माग गन ुपनछ । 
(घ) स झौता बमोिजमका स पणू शतह  पालना गन ुपनछ । 

 

९, नगर पािलकाको दािय व: काय म स चालन का लािग लाभ ाहीको छनोट गरी सके पिछ नगरपािलकाको 

दािय व दहेाय बमोिजम हनेछ :- 
(क) लाभ ाहीलाई ािविधक सेवा उपल ध गराउने । 
(ख)  समय समयमा अनगुमन गरी काममा पृ पोषण िदने । 
(ग) काय स प न भसैके पिछ िनयमानसुार कर क ी गरी अनदुान िनकासा िदने । 

 

१०, बाधा अड्काउ फुकाउने: यस कायिविधमा कुनै वाधा अड्काउ परे नगरपािलकाको िनणय बमोिजम हनेछ । 
 



११, प रमाजन तथा संशोधन: नगरपािलकाले आव यक ठानेमा यस कायिविधलाई प रमाजन तथा संशोधन गनछ । 



अनुसूची  -१ 
(दफा ५ को उपदफा (१) सँग स बि धत) 

 

सचूनाको ढाँचा 
 

िबषय : साना िसंचाइ काय मका लािग अनुदान स ब धी सूचना । 

k|ydk6sk|sflztldltM================================= 
 

cf=j================ sf] :jLs[t jflif{s sfo{qmdcg';f/ साना िसचाइ काय म स ब धी कायिविध ,

२०७७adf]lhdsf] sfo{qmddf ;xefuLx'g O{R5'ss[ifs, ;d"xtyf ;xsf/Lx?n] of] ;'rgfk|sflztePsf] 

ldltn] !%cf}+ lbg;Ddsfof{no ;doleqtklznadf]lhsfsfuhftx? ;lxtlgj]bgbtf{ 
ug'{x'gcfXjfgul/G5 . ;fy} l/t gk'u]sfjfDofbgf3Lk|fKtx'gcfPsflgj]bgx? 5gf}6sfnflu ;dfj]z gx'g] 
Joxf]/f ;d]t hfgsf/L u/fO{G5 . 
cfjZossfuhftx?M  

(क)  अनसुचूी २ बमोिजमको िनवेदन । 
(ख)  स बि धत वडाको िसफा रस । 
(ग) नेपाली नाग रकताको माण प को ितिलिप । 
(घ)  ज गा धनी माण पजुाको ितिलिप । 
(ङ) समहू, फम तथा सहकारीको हकमा स था दताको माण प को ितिलिप । 
(च) करचु ा माण प को ितिलिप । 
(छ) समहू, फम तथा सहकारीको अनुदान माग स ब धी िनणयको ितिलिप । 
(ज) काययोजना । 
(झ)  अनमुािनत लागत िववरण । 
(ञ) ज गा भाडामा भए कि तमा पाँच बषका लािग स झौता गरेको स झौताको ितिलपी । 

थप जानकारीका लािग भिूमका थान नगरपािलकामा कायालय समय िभ  स पक रा न सिकने छ । 

 
 

  



अनुसूची  -२ 
(दफा ५ को उपदफा (२) सँग स बि धत) 

 

िनवेदनको ढाँचा 
 

ीमान ् मुख शासक य अिधकृत यु, 

भिूमका थान नगरपािलका, अघाखाँची । 
 

िबषय:- साना िसंचाइ काय मको ताव पेश गरेको स ब धमा । 
महोदय, 

तुत िबषयमा तँहा कायलयबाट िमित :-      /    /    मा कािशत सचूना बमोिजम म/हामी साना िसंचाइ 
काय मबाट ..............स चालन  तथा ममत गन चाहकेो हदँा तपिसलका कागजात सिहत यो िनवदेन पेश गरेको 
छु/छ  । 
संल न कागजातह :- 

(क)  स बि धत वडाको िसफा रस । 
(ख) नेपाली नाग रकताको माण प को ितिलिप । 
(ग)  ज गा धनी माण पजुाको ितिलिप । 
(घ) समहू, फम तथा सहकारीको हकमा स था दताको माण प को ितिलिप । 
(ङ) करचु ा माण प को ितिलिप । 
(च) समहू, फम तथा सहकारीको अनदुान माग स ब धी िनणयको ितिलिप । 
(छ) काययोजना । 
(ज)  अनमुािनत लागत िववरण । 
(झ) ज गा भाडामा भए कि तमा पाँच बषका लािग स झौता गरेको स झौताको ितिलपी । 

   िनवेदक 

      द तखत:- 
नाम:- 

ठेगाना:   
स पक न:ं- 

 
 

 
 

 
 


