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ledfb gu/kflnsfsf] 5fqj[lQ Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ljlw, @)&^
k|dfl0ss/0f ldlt M @)&^÷)$÷@!
;Djt\ @)&^ ;fnsf] sfo{ljlw g+= @
k|:tfjgf M ledfb gu/kflnsfdf k|fljlws hgzlQm tyf ljz]if1 pTkfbg ug]{ p2]Zon] ul/a tyf
h]x]Gbf/ ljBfyL{nfO{ 5fqj[lQ k|bfg ug{ / o;/L ljt/0f ul/g] 5fqj[lQnfO{ Joj:yLt ug{ jf~5lgo
ePsf]n] ledfb gu/kflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt ug]{_ P]g @)&% sf] bkmf $ / :yfgLo
;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf -@_ n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L ledfb gu/
sfo{kflnsfn] of] sfo{ljlw agfPsf] 5 .

!=

;+lIfKt gfd / k|f/De M -!_ of] sfo{ljlwsf] gfd æledfb gu/kflnsfsf] 5fqj[lQ
Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ljlw, @)&^Æ /x]sf] 5 .

@=

-@_

of] sfo{ljlw ledfb gu/kflnsf If]qe/ nfu" x'g]5 .

-#_

of] sfo{ljlw t'?Gt k|f/De x'g]5 .

kl/efiff M ljifo jf k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdf,–
-!_

æ5fqj[lQÆ eGgfn] k|fljlws ljifo k7gkf7g ug{ s'g} cWoog, cg';Gwfg, tflnd
jf k|lzIf0fsf nflu gu/kflnsfn] pknAw u/fPsf] cfly{s cg'bfg jf ;''ljwf jf
k|fljlws ;xfotf ;Demg' k5{ .

-@_

æ;/sf/Æ eGgfn] ;fdfGotof ledfb gu/kflnsfnfO{ ;Demg' k5{ / ;f] zAbn] ;+3Lo
;/sf/ / k|b]z ;/sf/nfO{ ;d]t hgfpg]5 .

-#_

ægu/kflnsfÆ eGGffn] ledfb gu/kflnsf ;Demg' k5{ .

-$_

æl;6LOle6LÆ eGgfn] k|fljlws lzIff tyf Jofj;flos tflnd kl/ifb ;Demg' k5{ .

-%_

æ;fd'bflos ljBfnoÆ eGgfn] g]kfn ;/sf/af6 lgoldt cg'bfg kfpg] u/L cg'dlt
jf :jLs[t k|fKt ljBfno ;Demg' k5{ .
1

-^_

æ5gf}6 ;ldltÆ eGgfn] bkmf & adf]lhdsf] 5fqj[lQ 5gf}6 ;ldlt ;Demg' k5{ .

-&_

æl8Knf]dfÆ eGgfn] k|fljlws k|df0fkq tx -sIff !@ a/fa/_ sf] h'g;'s} sf]if{nfO{
;Demg' k5{ .

-*_

æk/LIffÆ eGgfn] 5fqj[lQ k|bfg ug]{ ;DaGwdf pDd]bjf/ 5gf}6 ug{ tflnd jf lzIff
k|bfos ;+:yf jf gu/kflnsfn] lnPsf] k/LIff ;Demg' k5{ .

#=

5fqj[lQsf] ljifo :jLs[t ug'{ kg]{ M -!_ k|To]s cfly{s jif{sf] ah]6, gLlt tyf sfo{qmd
agfpFbf gu/kflnsfsf] lzIff o'jf tyf v]ns'b zfvfn] k|fljlws tyf Jofj;flos ljifosf
cWoogsf nflu 5fqj[lQ k|bfg ug]{ tx / ljifo ls6fg u/L ah]6;lxt k|:tfj u/L gu/
sfo{kflnsf ;dIf k]z ug]{5 .
-@_

pkbkmf -!_ adf]lhd k|fKt ePsf] k|:tfjnfO{ gu/ sfo{kflnsfn] ljZn]if0f u/L
5fqj[lQsf] ljifo, tx / /sd gu/;efdf k]; u/L :jLs[t ug]{5 .

-#_

5fqj[lQ k|fKt ug{ cfjZos of]Uotf jf k|fKtf+ssf] xsdf lzIff, lj1fg tyf k|ljlw
dGqfno tyf lzIf0f ;+:yfn] tf]s]sf] Go"gtd dfkb08 cg';f/ x'g]5 .

-$_

pkbkmf -!_, -@_ / -#_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg cGo ljifo jf ljwf
cWoog ug]{ clt ul/a tyf h]x]Gbf/ ljBfyL{nfO{ lzIff zfvfsf] l;kmfl/;df gu/
sfo{kflnsfsf] lg0f{ofg';f/ 5fqj[lQ k|bfg ug{ ;lsg]5 .

$=

5fqj[lQsf nflu cfwf/e"t dfkb08 M b]xfosf dfkb08 jf of]Uotf k'u]sf] cj:Yffdf dfq
cg';"rL ! adf]lhdsf] lgj]bg pk/ sf/jfxL u/L of] 5fqj[lQ k|bfg ug{ ;lsg]5 M
-s_

ledfb gu/kflnsf leq :yfoL a;f]af;,

-v_

clt ljkGg tyf h]x]Gbf/÷blnt÷hghflt÷dlxnf

-u_

g]kfn ;/sf/ lzIff, lj1fg tyf k|ljlw dGqfno, ljZjljBfno tyf lzIf0f ;+:yfn]
tf]s]sf] Go"gtd dfkb08 k"/f u/]sf],

-3_

;fd'bflos ljBfnoaf6 P;O{O{ pQL0f{ u/]sf],
2

-ª_

cg';"rL @ adf]lhdsf] k|lta4tf kqdf x:tfIf/ u/]sf]

o; sfo{ljlwdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg Pp6} JolQm jf ljBfyL{n] of] 5fqj[lQ
Ps k6s dfq kfpg]5 .

%=

5fqj[lQ 5gf}6 tyf l;kmfl/; ;ldlt M -!_ 5fqj[lQ ljt/0f ug]{ k|of]hgsf nflu l;kmfl/;
ug{ b]xfo adf]lhdsf] 5fqj[lQ 5gf}6 tyf l;kmfl/; ;ldlt /xg]5 M

-@_

-s_

gu/ k|d'v – cWoIf

-v_

gu/ pkk|d'v – ;b:o

-u_

k|d'v k|zf;sLo clws[t – ;b:o

-3_

gu/ k|d'våf/f dgf]lgt Pshgf lzIff lj1 – ;b:o

- ª_

lzIff zfvf k|d'v – ;b:o ;lrj

;ldltsf] j}7sdf ;ldltn] cfjZostf cg';f/ s'g} ljz]if1nfO{ ;f] ;ldltsf]
a}7sdf cfdGq0f ug{ ;Sg]5 .

-#_

pkbkmf -!_ adf]lhd dgf]gLt ;b:osf] kbfjlw b'O{ jif{sf] x'g]5 .

-$_

5fqj[lQ lgwf{/0f tyf l;kmfl/; ;ldltsf] a}7s tyf 5fqj[lQ 5gf}6sf] k|lqmof
;DaGwL sfo{ljlw ;f] ;ldlt cfkm}+n] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 .

^=

5fqj[lQ 5gf}6 tyf l;kmfl/; ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ M 5fqj[lQ 5gf}6
tyf l;kmfl/; ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 M
-s_

5fqj[lQ zLif{sdf ah]6 ljlgof]hg tyf Joj:yf ug{ l;kmfl/; ug]{,

-v_

gu/kflnsf If]qleq clt ljkGg, h]x]Gbf/ ljBfyL{sf] klxrfg ug]{ tyf
5fqj[lQ k|bfg ug]{ ;DaGwdf gLlt lgwf{/0f ug]{,

-u_

5fqj[lQsf] nflu pDd]bjf/ 5gf}6 u/L gu/ sfo{kflnsfnfO{ l;kmfl/; ug]{,
3

-3_

5fqj[lQsf nflu dgf]gog ePsf pDd]bjf/x?nfO{ cg';"rL @ adf]lhdsf]
9fFrfdf k|lta4tf u/fpg],

-ª_

pDd]bjf/sf] k|ult ljj/0faf/] gu/ sfo{kflnsfnfO{ hfgsf/L u/fpg],

-r_

5fqj[lQ k|bfg ug{ ljleGg lgsfox? aLr ;dGjo sfod ug]{,

-5_

gu/ sfo{kflnsfaf6 tf]s] adf]lhd cGo sfo{ ug]{ .

&= ljifo kl/jt{g ug{ glbOg] M o; sfo{ljlw jdf]lhd 5fqj[lQdf 5gf}6 eO{ cWoog jf tflnd
k|fKt ul//x]sf] JolQmnfO{ cWoog jf tflndsf] lgldQ k7fOPsf] ljifo kl/jt{g ug{ lbOg] 5}g.
t/ s'g} JolQmn] ;DalGwt ;/sf/ jf lzIf0f ;+:yfsf] l;kmfl/; ;lxt To;/L cWoog u/]sf]
jf tflnd lnPsf] ljifo kl/jt{g ug'{ kg]{ :ki6 sf/0f b]vfO{ lgj]bg lbPdf / ;f] ljifo kl/jt{g
ug{ dgfl;a tyf ;Dej b]lvPdf gu/ sfo{kflnsfsf] ;xdlt lnO{ lzIff zfvfn] ljifo
kl/jt{gsf] :jLs[lt lbg ;Sg]5 .

*= k||ltj]bg k]z ug'{kg]{ M -!_ 5fqj[lQ kfpg] JolQmn] ;f] 5fqj[lQdf cWoog u/L jf tflnd
lnO{ /x]sf] cj:yfdf ;/sf/sf] k"j{ :jLs[lt glnO{ cWoog jf tflnd ;dfKt gu/L aLr}df
5f8\g' x'Fb}g .
-@_

5fqj[lQ jf tflnddf hfg] JolQmn] cWoog ;lsPsf] ldltn] tLg dlxgfleq cfkm\gf]
cWoog pknlAw ;lxtsf] ljj/0f k|ltj]bg lzIff zfvfdf k]z ug'{ kg]{5 .

(= ;/sf/n] ljuf] lgwf{/0f ug]{ M -!_ o; sfoljlw adf]lhd 5fqj[lQ k|fKt u/]sf JolQmn]
cWoog k'/f gu/]df, k|rlnt P]g sfg'gsf] jlv{nfk x'g] sfd u/]df gu/kflnsfn] To:tf]
AolQmjf6 ljuf] c;'n ug{ ;Sg] 5 . o;/L ljuf] c;'n ubf{ 5fqj[lQsf] ljifo, :t/, cjlw tyf
5fqj[lQ adf]lhd cWoog ug]{ jf tflnd lng] :yfg / ;+:yfsf] cfwf/df ljuf] lgwf{/0f ug]{5.
-@_

pkbkmf -!_ adf]lhd lauf] lgwf{/0f ubf{ ;DalGwt lzIf0f ;+:yfdf nfu]sf] lzIf0f
z'Ns tyf s'g} cg'bfg lt/]sf] eP To:tf] cg'bfg /sd a/fa/sf] lauf] lgwf{/0f ug'{
kg]{5 .
4

!)= ;/sf/L afsL ;/x c;"n ul/g] M gu/kflnsfn] lgwf{/0f u/]sf] ljuf] ;DalGwt JolQmn]
tLg dlxgfleq gu/kflnsfdf a'emfpg' kg]{5 . ;f] Dofbleq s'g} JolQmn] pQm /sd ga'emfPdf
To:tf] ljuf] ;/sf/L af“sL ;/x c;'n pk/ ul/g]5 .

!!= b/vf:t lbg cof]Uo x'g] M s'g} JolQmn] em'6\6f ljj/0f k]z u/L b/vf:t lbPsf] kfOPdf
lghnfO{ b'O{ jif{;Dd 5fqj[lQsf] nflu x'g] k/LIffdf b/vf:t lbg cof]Uo x'g] u/L ;"rLs[t
ul/g]5 .

!@= sfo{ljlwdf ;+zf]wg M gu/ sfo{kflnsfn] sfo{ljlwdf cfjZostf cg';f/ x]/km]/ tyf ;+zf]wg
ug{ ;Sg]5 .

5

cg';"rL–!

5fqj[lQ cfj]bg kmf/fd
b'j} sfg b]lvg] u/L
xfn;fn} lvr]sf]
kmf]6f]
ldlt M @)========÷======÷=====
>Ldfg\ gu/ k|d'v Ho"
ledfb gu/kflnsf, tgx'F .

ljifo M 5fqj[lQ pknAw u/fO{ kfpFm .

k|:t't ljifodf tgx'F lhNnf ledfb gu/kflnsfsf] j8f g+= ====== :yfoL lgjf;L
========================== sf] gflt÷gfltgL >L ============================= sf] 5f]/f÷5f]/L d =================
n] ledfb gu/kflnsfaf6 k|bfg ul/g]] ============ txsf] ============ljifodf cWoogsf] nflu 5fqj[lQ
pknAw u/fO kfpFg b]xfosf] ljj/0f ;lxt of] lgj]bg k]; ub{5' .
qm=;+= z}lIfs of]Uotf z}lIfs ;+:yf

z}lIfs jif{

k|fKtf+s

lgj]bs
gfd, y/ M
b:tvt M
6

s}lkmot

cg';"rL–@

sa'lnotgfdf
>L ============================= sf] gflt÷gfltgL >L ============================= sf] 5f]/f÷5f]/L
lhNnf tgxF' g=kf ledfb =j8f g+=================== df :yfoL a;f]af; ePsf] ldlt
========================= df hGd]sf] d ledfb gu/kflnsfaf6 ============================ ljifodf
cWoog÷tflndsf nflu ==================================== ;+:yf÷b]zdf lgz'Ns÷cf+lzs÷;z'Ns
5fqj[lQdf 5gf}6 ePsf]n] ;f] cWoog÷tflnd k"/f x'gf;fy ledfb gu/kflnsfsf] 5fqj[lQ
Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ljlw, @)&^ adf]lhd ug'{ kg]{ ;Dk"0f{ zt{x?sf] kfngf ug]{5' . ;f] adf]lhd
gu/] d}n] 5fqj[lQ jfkt kfPsf] cfly{s ;'ljwf / cWoog÷tflndsf nflu d}n] k|fKt u/]sf] cGo
vr{ afktsf] /sd ;d]t lkmtf{ a'emfpg]5' . ;f] /sd d}n] ga'emfPdf o; sfo{ljlw jdf]lhd
;/sf/L afsL ;/x c;'n u/]df d]/f] d~h'/L ePsf]n] ;f] adf]lhd sa'lnotgfdf u/L lzIff o'jf
tyf v]ns'b zfvf dfkm{t gu/kflnsfdf a'emfP .
NofKr] ;xL5fk
bFfof

5fqj[lQ kfpg]sf],–

afofF

;xLM–
gfdM–
;Dk{s 7]ufgfM–
6]lnkmf]g gDa/M
ldlt M–
gf]6M
!= cWoog ;dfKt eP kZrft tf]lsPsf] ;doleq gu/kflnsfdf k|ltj]bg k]z ug'{kg]{5 .
@= cWoog ;dfKt eP kZrft tf]lsPsf] cjlw;Dd clgjfo{ sfd ug'{kg]{5 .
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भिमाद नगरपाभिकाको सं स्था दर्ाा र्था नविकरण कार्ाविभि, २०७६
प्रमाणणकरण भमभर्िः 2076/06/05
सम्बर्् २०७६ सािको कार्ाविभि नं. 3
प्रस्र्ािनािः स्थानीर् सरकार सं चािन ऐन, २०७४ भमभर् २०७५।११।१९ मा सं शोिन िै सोही ऐन
िमोणिम सं स्था दर्ाा र्था नविकरण गने अभिकार स्थानीर् र्हमा प्राप्त िएको र सं स्था दर्ाा ऐन स्िीकृर्
गना हाि नगरसिाको िैठक सं चािन निएको अिस्था िएकोिे ऐन स्िीकृर् िए पछी सोही िमोणिम
हुने गरी हाििाई स्थानीर् सरकार सं चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ठ) र भिमाद नगरपाभिकाको
प्रशासकीर् कार्ाविभि (भनर्भमर् गने), २०७५ को दफा ४ को अभिकार प्रर्ोग गरी भिमाद नगरपाभिका
नगरकार्ापाभिकाको भमभर् २०७६।०६।०५ को िैठकिाट र्ो कार्ाविभि पाररर् गररएको छ ।
१.

सं णिप्त नाम र प्रारम्ििः
(१)

र्स कार्ाविभिको नाम “भिमाद नगरपाभिकाको सं स्था दर्ाा र्था नविकरण कार्ाविभि,
२०७६’’ रहेको छ ।

(२)
२.

र्ो कार्ाविभि स्थानीर् रािपत्रमा प्रकाणशर् िएको भमभर् दे णि प्रारम्ि हुनेछ ।

पररिाषािः
विषर् िा प्रसं गिे अको अथा निागेमा र्स कार्ाविभिमा,
(क)

“सं स्था’’ िन्नािे सामाणिक, िाभमाक, सावहणयर्क, सांस्कृभर्क, िैज्ञाभनक, शैणिक, बौविक,
सैदाणतर्क, शारररीक, आभथाक, व्र्िसावर्क र्था परोपकारी कार्ाहरुको विकास एिं विस्र्ार
गने उद्देश्र्िे स्थापना िएको सं घ सं स्था, क्िि, मण्डि, पररषद, अध्र्र्न केतर आदद
सम्झनु पदाछ र सो शव्दिे मैत्री सं घ समेर्िाई सम्झनु पदाछ ।

(ि)

“दर्ाा अभिकारी’’ िन्नािे प्रमुि प्रशासकीर् अभिकृर्िाई सम्झनु पदाछ ।
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(ग)

“प्रिति सभमभर्’’ िन्नािे सं स्थाको वििान अनुसार गठन िएको प्रिति सभमभर् सम्झनु
पदाछ ।

(घ)

“कार्ािेत्र’’

िन्नािे

भिमाद

नगरपाभिकािाई

कार्ािेत्र

िनाइ

मुख्र्

कार्ाािर्

नगरपाभिका भित्र सं चािन िएकोिाई सम्झनु पदाछ ।
३.

दर्ाा नगरी सं स्था िोल्न नहुनेिः र्स कार्ाविभि िमोणिम दर्ाा नगरी कसै िे पभन सं स्था स्थापना
गना हुदैन।

४.

सं स्था दर्ाािः (१) सं स्था स्थापना गना चाहने कुनै ७ िना िा सो ितदा िढी व्र्णिहरुिे सं स्था
सम्ितिी दे हार्को वििरण िुिाई सं स्थाको वििानको एक प्रभर् र र्ोवकएको दस्र्ुर सवहर् अनुसूणच
१ को ढााँचामा दर्ाा अभिकारी समि भनिेदन ददनु पनेछ ।

(२)

(क)

सं स्थाको नाम

(ि)

सं स्थाको उद्देश्र्हरु

(ग)

प्रिति सभमभर्का सदस्र्हरुको नाम, ठे गाना र पेशा

(घ)

आभथाक श्रोर्

(ङ)

कार्ाािर्को ठे गाना

दफा १ िमोणिमको भनिेदन प्राप्त िए पभछ दर्ाा अभिकारीिे आिश्र्क िााँचिुझ गरी
सं स्था दर्ाा गना उणचर् ठानेमा अनुसूणच २ िमोणिमको दर्ाा वकर्ािमा सं स्था दर्ाा गनुा
पनेछ र यर्सरी सं स्था दर्ाा गरी सकेपभछ अनुसूणच ३ िमोणिमको दर्ााको प्रमाण पत्र
ददनेछ ।

(३)

दर्ाा अभिकारीिे कुनै सं स्था दर्ाा नगने भनणार् गरे मा यर्स्को सूचना भनिेदकिाई ददनुपनेछ
र भनिेदकिे सूचना प्राप्त गरे को भमभर्िे पैभर्स ददन भित्र यर्स्र्ो भनणार् उपर नगर प्रमुि
समि उिुर गना सक्नेछ ।
9

(४)

उपदफा (३) िमोणिमको उिुर प्राप्त िएपभछ प्रमुििे आिश्र्क िााँचिुझ गरी यर्स्र्ो
सं स्था दर्ाा गना मनाभसि ठहराएमा सो सं स्था दर्ाा गने दर्ाा अभिकारीिाई आदे श ददन
सक्नेछ र यर्स्र्ो आदे श िएपभछ दर्ाा अभिकारीिे सं स्था दर्ाा गररददनु पनेछ ।

(५)

र्स दफा अतर्रगर् ददइने प्रमाणपत्रको ढााँचा, अिभि, नविकरण र नविकरण दस्र्ुर भनर्म
४.१ िमोणिम हुनेछ ।

४. १. दर्ााको अिभि, नविकरण र दस्र्ुरिः (१) दफा ४ (२) िमोणिम ददएको दर्ााको प्रमाण पत्र एक
आभथाक िषासम्म िहाि रहनेछ ।
(२)

उपदफा (१) िमोणिम सं स्थाको दर्ाा िहाि रहने अिभि समाप्त िएको भमभर्िे र्ीन
मवहना भित्र सम्िणतिर् व्र्णििे दर्ाा अभिकारीिाट पााँच सर् रुपैर्ा दस्र्ुर भर्री दर्ााको
प्रमाण पत्र नविकरण गराउनु पनेछ ।

(३)

उपदफा (२) िमोणिम म्र्ाद नाघेपभछ कुनै सं स्थािे यर्स्र्ो म्र्ाद नाघी नविकरण हुन
नसकेको मनाभसि कारण दे िाई दर्ााको प्रमाण पत्र नविकरणको िाभग भनिेदन ददन
आएमा दर्ाा अभिकारीिे उपदफा (२) िमोणिम िाग्ने दस्र्ुरमा दे हार् िमोणिमको थप
दस्र्ुर भिई नविकरण गरी ददन सक्नेछ ।
(क)

उपदफा (२) िमोणिमको म्र्ाद नाघेपभछ र्ीन मवहनाको िाभग रु.
५००।–

(ि)

िण्ड (क) को म्र्ाद नाघेपभछ आषाढ मसातर् सम्मको िाभग रु.
१०००।–

(ग)

िण्ड (ि) को म्र्ाद नाघेपभछ अको एक आभथाक िषाको िाभग रु.
१०००।– को दरिे दुई आभथाक िषाको िाभग रु. २०००।–
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(४)

उपदफा (२) र (३) मा िुनसुकै कुरा िेणिएको िएर्ा पभन म्र्ाद भित्र नविकरण
नगराएका सं स्थाहरुिे दर्ााको प्रमाण पत्र नविकरण हुन नसकेको मनाभसि कारण दे िाई
नविकरणको िाभग भनिेदन ददएमा प्रयर्ेक आभथाक िषाको िाभग िाग्ने नविकरण दस्र्ुरको
अभर्ररि प्रयर्ेक आभथाक िषाको िाभग एक हिार रुपैर्ाका दरिे थप िरीिाना समेर्
दर्ाा अभिकारीिे यर्स्र्ो दर्ााको प्रमाण पत्र नविकरण गररददन सक्नेछ ।

(५)

दर्ााको प्रमाण पत्र नविकरण गने सं स्थािे भनिेदन दददा कार्ा सभमभर्का पदाभिकारीहरुको
नामाििी सं िग्न गनुा पनेछ ।

(६)

उपदफा (३) िमोणिम दर्ााको प्रमाण पत्र नविकरण गरे को िानकारी दर्ाा अभिकारीिे
नेपाि सरकार गृह मतत्रािर्िाई ददनु पनेछ ।

५.

सं गदठर् सं स्था माभननेिः (१) र्स कार्ाविभि अतर्रगर् दर्ाा िएको प्रयर्ेक सं स्था अविभछन्न
उत्तराभिकारिािा स्िाशाभसर् र सं गदठर् सं स्था हुनेछ । सो सं स्थाको सिै कामको भनभमत्त आफ्नो
छु ट्टै छाप हुनेछ ।
(२)

सं स्थािे व्र्णि सरह चि अचि सम्पत्ती प्राप्त गना, उपिोग गना र िेचवििन गना
सक्नेछ।

(३)

सं स्थािे व्र्णि सरह आफ्नो नामिाट नाभिस उिुर गना सक्नेछ र सो उपर पभन सोही
नामिाट नाभिस उिुर िाग्नेछ ।

६.

सं स्थाको सम्पत्तीिः (१) सं स्थाको सदस्र् िा कमाचारी िगार्र् कुनै व्र्णििे सं स्थाको वििान
विरुि सं स्थाको कुनै सम्पत्ती दुरुपर्ोग गरे मा, कव्िा गरे मा िा रोक्का रािेमा दर्ाा अभिकारीिे
यर्स्र्ो सम्पत्ती दुरुपर्ोग गने, कव्िा िा रोक्का राख्नेिाट वफर्ाा भिई सं स्थािाई िुझाई ददन
सक्नेछ।
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(२)

उपदफा (१) िमोणिमको सं स्थाको सम्पत्ती वफर्ाा गने गरी दर्ाा अभिकारीिे गरे को
कारिाहीमा णचत्त निुझ्ने व्र्णििे णिल्िा अदािर्मा पुनरािेदन ददन सक्नेछ ।

(३)

सं स्थाको सदस्र् िा कमाचारी िगार्र् कुनै व्र्णििे सं स्थाको कुनै सम्पत्ती िा भििर्
िा प्रभर्ष्ठा विरुि कुनै अपराि िा विराम गरे मा सं स्था, सं स्थाको कुनै सदस्र् िा दर्ाा
अभिकारीिे प्रचभिर् कानुन िमोणिम मुद्दाको कारिाही चिाउन सक्नेछ ।

७.

अणघ दर्ाा निई स्थापना िएका सं स्थािे दर्ाा गनेिः र्ो कार्ाविभि प्रारम्ि हुन ु ितदा अणघ र्यकाि
प्रचभिर् कानून िमोणिम दर्ाा निई स्थापना िइरहे का सं स्थािे पभन र्ो कार्ाविभि प्रारम्ि िएको
भमभर्िे ३ मवहना भित्र र्ो कार्ाविभि िमोणिम दर्ाा गराउनु पनेछ ।

८.

सं स्थाको उद्देश्र्हरुमा हेरफेरिः (१) सं स्थाको उद्देश्र्हरुमा हे रफेर गना आिश्र्क दे िेमा िा सो
सं स्थािाइ कुनै अको सं स्थामा गाभ्न उणचर् दे िेमा सो सं स्थाको प्रिति सभमभर्िे र्र्् सम्ितिी
प्रस्र्ाि र्र्ार गरी सो प्रस्र्ाि उपर छिफि गना सं स्थाको वििान िमोणिम सािारण सिा
िोिाउनु पनेछ ।
(२)

सािारण सिामा उपणस्थर् िएका िम्मा सदस्र् सं ख्र्ाको दुइ भर्हाइ सदस्र्हरुिे प्रस्र्ािमा
समथान िनाएमा सो प्रस्र्ाि सािारण सिािाट पाररर् िएको माभननेछ ।

र्र सो प्रस्र्ाि िागु गना स्थानीर् अभिकारीको पुिा स्िीकृभर् भिनु पनेछ ।
९.

वहसािको वििरण पठाउनु पनेिः प्रिति सभमभर्िे आफ्नो सं स्थाको वहसािको वििरण िेिा
परीिकको प्रभर्िेदन सवहर् प्रयर्ेक िषा दर्ाा अभिकारी कहााँ पठाउनु पनेछ ।

१०.

वहसाि िााँच गनेिः (१) दर्ाा अभिकारीिे आिश्र्क दे िेमा सं स्थाको वहसाि आफुिे भनर्ुि गरे को
कुनै अभिकृर्िारा िााँच गराउन सक्नेछ ।
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(२)

उपदफा (१) िमोणिम वहसाि चााँच गराए िापर् दर्ाा अभिकारीिे वहसाि िााँचिाट दे णिन
आएको सं स्थाको मौज्दार् रकमको सर्कडा र्ीन प्रभर्शर्मा निढाइ नगर सिािे भनिााररर्
गरे को दस्र्ुर असुि गरी भिन सक्नेछ ।

(३)

वहसाि िााँच गने अभिकृर्िे मागेको वििरण र्था कागिपत्रहरु िा सोिेको प्रश्नको ििाफ
ददनु सं स्थाको पदाभिकारी, सदस्र् र कमाचारीको कर्ाव्र् हुनेछ ।

(४)

वहसाि िााँच गने अभिकृर्िे दर्ाा अभिकारीिे र्ोवकददएको म्र्ाद भित्र वहसाि िााँचको
प्रभर्िेदन दर्ाा अभिकारी समि पेश गनुा पनेछ र सो प्रभर्िेदनको आिारमा सं स्थाको कुनै
सम्पत्ती सो सं स्थाको कुनै पदाभिकारी, सदस्र् िा कमाचारीिे वहनाभमना गरे को, नोक्सान
गरे को िा दुरुपर्ोग गरे को छ िन्ने दर्ाा अभिकारीिाई िागेमा भनििे यर्स्र्ो पदाभिकारी,
सदस्र् िा कमाचारीिाट सो हानी नोक्सानी असुि गना प्रचभिर् कानुन िमोणिम कारिाही
चिाउन सक्नेछ ।
र्र प्रचभिर् कानुनिे सिार् समेर् हुने अपराि िएकोमा प्रचभिर् कानुन िमोणिम मुद्दा
चिाउन िगाउनेछ ।

११.

भनदे शन ददनेिः भिमाद नगरपाभिकािे सं स्थािाई आिश्र्क भनदे शन ददन सक्नेछ र यर्स्र्ो
भनदे शनको पािना गनुा सम्िणतिर् सं स्थाको कर्ाव्र् हुनछ
े ।

१२.

दण्ड सिार्िः (१) दफा ३ िमोणिम दर्ाा नगराई सं स्था स्थापना गरे मा िा भनर्म ७ िमोणिम
दर्ाा नगरी सं स्था सं चािन गरे मा यर्स्र्ा सं स्थाका प्रिति सभमभर्का सदस्र्हरुिाई दर्ाा अभिकारीिे
िनही दुइ हिार रुपैर्ा सम्म िरीिाना गना सक्नेछ ।
(२)

दफा ९ िमोणिम वहसािको वििरण नपठाएमा प्रिति सभमभर्का सदस्र्हरुिाई दर्ाा
अभिकारीिे िनही पााँच सर् रुपैर्ासम्म िरीिाना गना सक्नेछ । र्र कुनै सदस्र्िे भनर्म
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९ उल्िं घन हुन नददन सकिर प्रर्यन गरे को भथर्ो िन्ने सतर्ोष हुने प्रमाण पेश गना
सकेमा भनििाई सिार् गररने छै न ।
(३)

दफा १० को उपदफा (३) िमोणिम वहसाि िााँच गने सम्िणतिर् अभिकृर्िे मागेको
वििरण र्था कागिपत्रहरु िा सोिेको प्रश्नको ििाफ नददने सम्िणतिर् पदाभिकारी,
सदस्र् िा कमाचारीिाई दर्ाा अभिकारीिे पााँच सर् रुपैर्ा सम्म िरीिाना गना सक्नेछ ।

(४)

दफा ८ िमोणिम दर्ाा अभिकारीिे स्िीकृर्ी नभिई सं स्थाको उद्देश्र्मा हे रफेर गरे मा िा
अको सं स्थाभसर् गािेमा िा सं स्थािे आफ्नो उद्देश्र्को प्रभर्कुि हुने गरी काम कारिाही
गरे मा िा नगरपाभिकािे ददएको भनदे शन पािन नगरे मा दर्ाा अभिकारीिे यर्स्र्ो सं स्थाको
दर्ाा भनिम्िन गना िा िारे ि गना सक्नेछ ।

१३.

पुनरािेदनिः दफा १२ िमोणिम दर्ाा अभिकारीिे गरे को अणतर्म भनणार् उपर पैभर्स ददन भित्र
णिल्िा अदािर्मा पुनरािेदन िाग्नेछ ।

१४.

सं स्थाको विघटन र यर्स्को पररणामिः (१) सं स्थाको वििान िमोणिम कार्ा सं चािन गना नसकी
िा अतर् कुनै कारणिश सं स्था विघटन िएमा यर्स्र्ो सं स्थाको सम्पूणा िार्िेथा भिमाद
नगरपाभिकामा सनेछ ।
(२)

उपदफा (१) िमोणिम विघटन िएको सं स्थाको दावर्यिको हकमा सो सं स्थाको िार्िेथािे
िामेसम्म यर्स्र्ो दावर्यि नेपाि सरकारिे व्र्होनेछ ।

१५.

अतर् नेपाि ऐन िमोणिम दर्ाा िा स्थापना गनुा पनेिः कुनै सं स्थाको दर्ाा िा स्थापना गने सम्ितिमा
अको नेपाि ऐनमा छु ट्टै व्र्िस्था िएकोमा र्स कार्ाविभिमा अतर्त्र िुनसुकै कुरा िेणिएको िएर्ा
पभन यर्स्र्ो सं स्था सोही ऐन िमोणिम दर्ाा िा स्थापना गनुा पनेछ ।
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अनुसूणच १
(दफा ३ सं ग सम्िणतिर्)
भनिेदन पत्रको ढााँचा
श्री प्रमुि प्रशासकीर् अभिकृर् ज्र्ु
भिमाद नगरपाभिका नगरकार्ापाभिकाको कार्ाािर्, र्नहुाँ ।
महोदर्
हामीिे…………………………सम्ितिी सं स्था िोल्न चाहे कोिे स्थानीर् सरकार सं चािन ऐन, २०७४ िमोणिम
सं स्था दर्ाा गनाको िाभग दे हार्को वििरण िोिी भनिेदन गरे का छौं । प्रस्र्ाविर् सं स्थाको वििानको
एक प्रभर् पभन र्सै साथ सं िग्न गररएको छ ।
वििरण
१. सं स्थाको नामिः
२. सं स्थाको उद्देश्र्िः
क. .
ि. .
ग. .
३. प्रिति सभमभर्का सदस्र्हरुको
नामिः

ठे गाना

पेशा

क. .
ि. .
ग.
४. आभथाक स्रोर्िः
५. कार्ाािर्को ठे गानािः
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भमभर्
ििदीर्
पदाभिकारीहरुको नामथरिः

अनुसूणच २
(दफा ४ सं ग सम्िणतिर्)
दर्ाा वकर्ािको ढााँचा
सं स्थाको दर्ाा वकर्ाि
दर्ाा
नं.

दर्ाा भमभर्
साि

मवहना

गर्े

सं स्थाको

सं स्थाको

सं स्थाको पदाभिकारी

नाम र

उद्देश्र्

एिं सदस्र्हरुको नाम

ठे गाना

र ठे गाना

16

कैवफर्र्

अनुसूणच ३
(दफा ४ सं ग सम्िणतिर्)
प्रमाणपत्रको ढााँचा
सं स्था दर्ााको प्रमाण पत्र

श्री अध्र्ि/सणचि
……………………….
……………………………(सं स्थाको नाम) स्थानीर् सरकार सं चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ (३) (ठ)
िमोणिम ………………..साि…………………..मवहना……………………….गर्ेमा दर्ाा गरी र्ो प्रमाण पत्र ददइएको
छ ।
प्रमुि प्रशासकीर् अभिकृर्को सही
पुरा नामथरिः
दिाािः
कार्ाािर्िः
नविकरण
दर्ााको प्रमाणपत्र
नविकरण गरे को भमभर्

नविकरण दस्र्ुर

प्रमुि प्रशासकीर्
अभिकृर्को दस्र्िर्

िहाि रहने अिभि
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भिमाद नगरपाभिकाको पशु विकास अनुदान कार्ाक्रम सञ्चािन सम्ितिी कार्ाविभि, २०७६
प्रमाणणकरण भमभर्िः 2076/07/21
सम्बर्् २०७६ सािको कार्ाविभि नं. 4
१.

प्रस्र्ािनािः भिमाद नगरपाभिकाको कृवष व्र्िसार् प्रििान ऐन २०७५को दफा ८, को उपदफा
(२) र (३) बमोणिम कृवष व्र्िसार्को प्रििानको िाभग दफा ७ को िण्ड (क) र सोही ऐनको
दफा ३६ बमोणिम नगर भित्रका कृषकहरुका िाभग पशुपािन व्र्िसार्मा राज्र्स्र्रबाट सहर्ोग
पुर्र्ाउदा मनोबि उच्च हुन,े पशुितर् पदाथाको उयपादन र उयपादकयिमा िृवि हुने र पशुपािन
व्र्िसार्मा भनरतर्रर्ा पाईरहनुका साथसाथै कृवषितर् उयपादनमा आर्ार् प्रभर्स्थापनका साथै
कृवषमा आयमभनिार हुने िएकािे नगरपाभिकाबाट कृषकहरुिाई प्रदान गररने अनुदान एिं सहर्ोग
कार्ाक्रमिाई व्र्िणस्थर् गना िातछनीर् िएकािे र्ो "कार्ाविभि" िारी गररएको छ ।

२.

सं णिप्त नाम र प्रारम्ििः (क)

र्स कार्ाविभिको नाम “पशु विकास अनुदान कार्ाक्रम सञ्चािन

सम्बतिी कार्ाविभि २०७६” रहे को छ ।
(ि)
३.

र्स कार्ाविभि कार्ापाभिकाको बैठकबाट पाररर् िएको भमभर्बाट प्रारम्ि हुनेछ ।

पररिाषािः विषर् िा प्रसङ्गिे अको अथा निागेमा र्स कार्ाविभिमािः(क)

''प्रमुि'' िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको प्रमुििाई सम्झनुपदाछ ।

(ि)

"उप प्रमुि" िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको उप प्रमुििाई सम्झनुपछा ।

(ग)

"कार्ापाभिका" िन्नािे भिमाद नगर कार्ापाभिका सम्झनुपछा ।

(घ)

"प्रमुि प्रशासकीर् अभिकृर्" िन्नािे र्स भिमाद नगरपाभिकाको प्रमुि प्रशासकीर्
अभिकृर् सम्झनुपछा ।

(ङ)

"प्रदे श मतत्रािर्" िन्नािे गण्डकी प्रदे श िूभम व्र्िस्था कृवष र्था सहकारी मतत्रािर्िाई
सम्झनुपदाछ ।
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(च)

"विषर्गर् शािा" िन्नािे नगरपाभिका अतर्रगर् रहेको कृवष र्था पशुसेिा शािा र सो
अतर्रगर्का सेिा केतर समेर्िाई बुझाउदछ ।

(छ)

"िडा सभमभर्" िन्नािे भिमाद नगरपाभिका अतर्गार्का िडा सभमभर् िन्ने सम्झनुपदाछ ।

(ि)

"फामा सुदृवढकरण" िन्नािे हाि िईरहे को पशुपािन फामामा उयपादन र उयपादकयि
नर्ााँ प्रविभिर्ुि र व्र्िणस्थर् गराउने िन्ने सम्झनुपदाछ ।

(झ)

"विषर्गर् सभमभर्" िन्नािे कृवष व्र्िसार् प्रििान ऐन २०७५को दफा ७(क) बमोणिम
गठनिएको स्थानीर्

(ञ)

कृवष व्र्िसार् प्रििान सभमभर् िन्ने बुझ्नुपदाछ ।

"श्रोर् केतर" िन्नािे पशु र्था पशुितर् उयपादनको िाभग पाठापाठी, पाडापाडी,
बाच्छाबाच्छी, माछाका ि ुरा, स्थानीर् र्था उन्नर् िार्का हााँसकुिुरा र्था अतर् घरपािुिा
पशुपतछी र्था उन्नर् डािे र्था ि ुई घााँसका

भबउ

भबरुिाहरु उपिब्ि हुन सक्ने

िेत्र िन्ने बुझ्नुपदाछ िुन व्र्णिगर् र्ा सामुवहक दुिै हुन सक्छ ।
(ट)

“मोडेिफामा” िन्नािे कम्र्ीमा ५ रोपनी िभमन िएको, उन्नर् प्रविभिर्ुि कृवषफामा िसको
आम्दानीिे कम्र्ीमा पभन पररिारिाई आयमभनिार बनाउने गरी व्र्िसावर्क रुपमा कृवष
र्था पशुपतछी ितर् उयपादनको िाभग स्थापना गररएको फामा िन्ने सम्झनु पदाछ र सो
शब्दिे कृवष, पशुपतछी र्था मयस्र्साँग सम्बणतिर् छु ट्टाछु ट्टै बािी िस्र्ु िा दुई िा दुईितदा
बवढ बािी िा िस्र्ुको एकीकृर् रुपमा सञ्चािन गररएको उयपादनमुिक फामािाई सम्झनु
पदाछ ।

(ठ)

"पशु विकास कार्ादि"(Livestock Action Team) िन्नािे नगरपाभिकाको र्सै कार्ाविभिको
दफा १४ अनुसार गठन िएको सभमभर् िन्ने बुझ्नुपदाछ ।

(ड)

"अनुदान कार्ाक्रम" िन्नािे र्स कार्ाविभिको दफा ५ मा उल्िेणिर् कार्ाक्रमहरुिाई
सम्झनु पदाछ ।
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४.

उद्देश्र्िः र्स कार्ाविभिका उद्देश्र्हरु दे हार् बमोणिम हुनेछनिः
(क)

"भिमाद नगरपाभिकाको आिार पर्ाटन कृवषमा र्ाणतत्रकीकरण आभथाक समृविको पूिाािार"
िन्ने र्स नगरपाभिकाको नारा नै रहे कोिे कृवष िेत्रमा विद्यमान भनिााहमुिी प्रणािीबाट
क्रमश व्र्िसार्ोतमुि हुदै व्र्िसावर्क पशुपािन पिभर् भनमााण गने ।

(ि)

बेरोिगार, अिाबेरोिगार र्था बैदेणशक रोिगारीबाट फकेका िनशणिहरुिाई प्रयर्ि
रोिगार प्रदान गरी

(ग)

स्िदे शभित्रै भसिाना हुने रोिगारीमा आकवषार् गने ।

कृषकहरुिाई परम्परागर् पशुपािन पिभर्बाट माभथ उठाई आिुभनक र्था बैज्ञाभनक
र्ररकािे पशुपािन गनाको िाभग अभिप्रेररर् गने ।

(घ)

नर्ााँ नर्ााँ प्रविभिको प्रर्ोग गरी पशुितर् पदाथाको उयपादन र उयपादकयि िृवि गने ।

(ङ)

र्ुिाहरुिाई आर्आिानमा टे िा पुर्र्ाई कृषक पररिारको गररबी तर्ूभनकरणमा सहर्ोग
पुर्र्ाउने ।

५.

पशु विकास अनुदानका कार्ाक्रमहरुिः र्स कार्ाविभि अतर्रगर् दे हार् बमोणिमका कार्ाक्रमहरु
रहनेछन् ।
(क)

श्रोर्केतर स्थापनाको िाभग सहर्ोग

(ि)

मोडेि फामा स्थापना सहर्ोग

(ग)

व्र्िसावर्क फमा सुदृवढकरणको िाभग सहर्ोग

(घ)

पकेट िेत्र स्थापनाको िाभग अनुदान

(ङ)

पशुिस्र्ु र्था हााँस कुिुराका गोठ िोर सुिार अनुदान

(च)

प्रिनन्को िाभग बोका र्था रााँगा िररद अनुदान

(छ)

माछा पोिरी भनमााण र्था सुदृवढकरण

(ि)

उन्नर् नश्लका माउ पशु िररदमा ढु िानी अनुदान
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६.

कार्ाक्रम कार्ाातिर्न प्रकृर्ािः पशुविकास अनुदान कार्ाक्रम सञ्चािन गदाा दे हार् अनुसारका
प्रवक्रर्ाहरु चरणिि रुपमा गररनेछ,
(क)

कार्ाक्रमको माग सं किनको िाभग सूचना प्रकाशन गररनेछ,

(ि)

अनुसूची १ बमोणिम आिेदनपत्र र्था अनुसूणच २ िमोणिम सं णिप्त कार्ार्ोिना भिईनेछ,

(ग)

अनुदानको प्रकृभर् अनुसारको स्थिगर् अनुगमन गरी अनुसूची ३ अनुसारको मुल्र्ाङ्कन
गरी बढी अंक प्राप्त गनेिाई मेररटको आिारमा छनौट गररनेछ,

(घ)

दफा ६(ग) अनुसार छनौट िएका िािग्राहीसं ग अनुसूची ४ अनुसारको सम्झौर्ा गररनेछ,

(ङ)

विषर्गर् सभमभर्का सदस्र्, िडा सणचि र पशुसेिा शािाका प्राविभिकको मुल्र्ाङ्कन
प्रभर्िेदनका आिारमा फमा र्ा कृषकको बैंक िार्ामा ि ुिानी ददइनेछ ।

७.

कार्ाक्रममा सं िग्न भनकार्हरु र भर्नको णिम्मेिारीिः पशुविकास अनुदान कार्ाक्रम सञ्चािन गदाा
दे हार् अनुसारका भनकार्हरुको दे हार् बमोणिमका णिम्मेिारी रहनेछ ।
(क) कृषक/फामाको णिम्मेिारीिः
(१)

आफुिे पेश गरे को कार्ार्ोिना अनुसार काम गने भिणिर् प्रभर्ििर्ा िाहे र गने
र सोही मुर्ाविक कार्ाक्रम सञ्चािन गने ।

(२)

एक पटक अनुदान रकम प्राप्त गररसकेपभछ कम्र्ीमा ३ बषासम्म व्र्िसार्िाई
भनरतर्रर्ा ददनुपनेछ। र्दद सो अििीमा व्र्िसार् छाडेमा अनुदान पाएको रकम
सरकारी बााँकी सरहअसुि उपर गररनेछ ।

(ि)

नगरपाभिकाको णिम्मेिारीिः
(१)

नगरपाभिका र िडाका पशुसेिा र्फाका कार्ाक्रमहरुको बारे मा िडामा र
नगरपाभिकािाई चौमाभसक रुपमा िानकारी गराउने ।
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(२)

सूचना प्रकाशन गरी कृषकहरुबाट दरिास्र् आह्वान गने

(३)

पशु विकासमा अनुदानको िाभग छनौट गदाा

दफा ८ मा उल्िेणिर् बुंदाहरुको

ु ानीको िाभग भसफाररस गने ।
आिारमा मुल्र्ाङ्कन गने र िि
(४)
८.

उद्यमीहरुिाई आिश्र्क पने प्राविभिक सेिा उपिब्ि गराउने ।

छनौटका आिारहरुिः (१) पशुविकास अनुदान कार्ाक्रम सञ्चािन गदाा दे हार् अनुसारको आिारमा
कार्ाक्रम सञ्चािन गररतछिः
(क)

पेश गरे को कार्ार्ोिनामा कम्र्ीमा ५० प्रभर्शर् िगानी कृषक स्िर्ं गनुप
ा नेछ ।

(ि)

पेश गरे को कार्ार्ोिना आभथाक र्था प्राविभिक वहसाबिे सम्िाव्र् र िार्ािरण प्रभर्कुि
प्रिाि नपाने िािको हुनपु नेछ ।

(ग)

पशुपािन, पशुितर् पदाथा प्रशोिन र्था विक्री विर्रणसं ग सम्बणतिर् व्र्िसार् हुनपु नेछ।

(घ)

सम्बणतिर् पशुपतछी/पशुितर् पदाथाको उयपादन पकेट िेत्र, दुगम
ा र बिारिाई आिार
माभन मवहिा, दभिर्हरुिाई प्राथभमकर्ा ददईनेछ िने कुनैपभन सरकारी भनकार्बाट अनुदान
पाएको २ बषासम्म अनुदान ददईनेछैन।

(ङ)

ु ी ३ अनुसार मुल्र्ाङ्कन गरर सबैितदा बढी अङ्क प्राप्त गने उद्यमीहरुिाई मेररटको
अनुसच
आिारमा छनौट गररनेछ।

(च)

छनौट िएका आिेदकहरुिाई पशु विकास कार्ादि (Livestock action team) बैठकबाट
अनुमोदन गराउने ।

(छ)

ु ी ४ अनुसार) गने ।
छनौट िएका उद्यमीहरुसाँग सम्झौर्ा (अनुसच

(ि)

सम्झौर्ा अनुसार काम गरे को िा नगरे को र्सै कार्ाविभिको दफा १६ अनुसार गठन
िएको उपभमभर्को भसफाररसमा कार्ाक्रमको िाभग स्िीकृर् िएको रकम चेक माफार्
उपिब्ि गराउने ।
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९.

अनुदान कार्ाक्रम सञ्चािन गने प्रवक्रर्ा र कार्ार्ोिनािः

क्र.स.

कार्ाविभि

उत्तरदार्ी सं स्था

१.

नगरकार्ापाभिका/िडा

सभमभर्को

बैठक

बोिाई विषर्गर्

सभमभर् बढीमा

सदस्र्हरुिाई प्रस्र्ाविर् कार्ाक्रमको अििारणा र /पशुविकास
कार्ाक्रम सञ्चािन गने कार्ाविभि बारे
गराउने

र

प्रस्र्ाविर्

कार्ाक्रम

कार्ाअििी
चार

मवहना

िानकारी शािा/िडा कार्ाािर्

नगरपाभिकाबाट

स्िीकृर् गराउने ।

२

१५ ददनको समर् ददई सूचना प्रकाशन गने ।नेपािी नगरपाभिका पशुसेिा १५ ददन
नागररकर्ाको प्रमाण पत्रको प्रभर्भिपी, अनुसूची १ शािा/िडा कार्ाािर्
बमोणिमको आिेदन पत्र, अनुसूणच २ िमोणिमको
प्रस्र्ाविर् कामको सं णिप्त

कार्ार्ोिना,

सम्बणतिर्

व्र्िसार्मा कुनै र्ाभिम प्राप्त गरे को िए सो को
प्रभर्भिपी र सम्िि िएसम्म स्थिगर् फोटो समेर्
सं िग्न हुनपु नेछ ।
३

कार्ाक्रमको माग गरी र्ोवकएको समर् अिभिभित्र नगरपाभिका पशुसेिा बढीमा
परे का

आिेदनहरुिाई

कार्ाािर्मा

पशुसेिा

शािा/िडा शािा/िडा कार्ाािर् मवहना

दर्ाा गने आिश्र्क दरिास्र् सं ख्र्ा

नपुगेमा िभर् आिेदन पछा यर्भर्िाई

मात्रै कारिाही

प्रवक्रर्ा अगाडी बढाउने।
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४

४

िािग्राही छनौट गनुा अणघ स्थिगर् अनुगमनको िाभग पशु विकास कार्ादि बढीमा
नगरको

कार्ाक्रममा

दफा

१६(क)

र

िडाको (LAT)

१

मवहना

कार्ाक्रममा दफा १६(ि) अनुसार सभमभर् गठन गने
५

सं स्थाको दर्ाा/निीकरण, पशुसंख्र्ा, अनुिि, उद्यमिे स्थिगर्

बढीमा

ओगट्ने िेत्र, घााँसको िेत्रफि, पशुितर् उयपादन अनुगमनउपसभमभर्

मवहना

१

सम्बणतिर् कृषक/फमािे पेश गरे को कार्ार्ोिनाको
आभथाक र्था प्राविभिक सम्िाव्र्र्ा, कार्ार्ोिना र पेश
गरे को व्र्िार्प्रभर् उसको ज्ञान सीप/दिर्ा आदद
ु ी ३ अनुसार मुल्र्ाङ्कन
विषर्िाई आिार बनाई अनुसच
गरर कृषक/फमाको छनौट गने ।
६

उपसभमभर्िे भसफाररस गरे का कृषक/उद्यमी हरुिाई पशु विकास कार्ादि

सार् ददन

पशु विकास कार्ादि (LAT)को बैठकबाट छनौट गने।
७

चरण

६

अनुसार

छनौट

गररएका

कृषकहरुको पशुसेिा शािा /िडा पतर ददन

नामाििी प्रकाशन गरर सम्पका राख्नको िाभग बोिाउने कार्ाािर्
८

छनौट िएका कृषकहरुिे पशु सेिा शािाबाट अनुदान कृषक

बढीमा

ु ा पशुसेिा शािासाँग परामशा गरर व्र्िसार्
प्राप्त गनुप
ा ि

मवहना

सञ्चािनको

िाभग

आिश्र्क

पने

अतर्

पुिाािार

गोठ,प्रशोिन स्थि छनौट, आदद र्र्ार गने र सो को
िानकारी पशु सेिा शािािाई गराउने ।
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१

कृषकको

९

र्फाबाट

आिश्र्क

पुिाािार

र्र्ार नगरपाभिका/िडा

ु ी ४ अनुसार विपणिर् सम्झौर्ा कार्ाािर्
िईसकेपभछ अनुसच
गरर कार्ाक्रममा उल्िेि िएको रकम बराबरको चेक
माफार् भसिै रकम उपिब्ि गराउने । र्सरी उपिब्ि
गराउाँदा दुई वकस्र्ा गने प्रथम वकस्र्ा बापर् ५०
प्रभर्शर् र काम सम्पन्न पश्चार् बााँकी रकम उपिब्ि
गराउने ।
१०

सम्बणतिर् पशु सेिा शािा र भसफाररस गने सं स्थािे पशुसेिा शािा

भनर्भमर्

भनर्भमर् रुपमा उद्देश्र् अनुरुप काम िए निएको
अनुगमन गरी नगरपाभिकामा प्रभर्िेदन बुझाउने ।
११

१२
१०.

पशु सेिा शािािे चौमाभसक र िावषाक प्रभर्िेदन र्र्ार पशुसेिा शािा

चौमाभसक

गरर नगरकार्ापाभिकामा पेश गने ।

रुपमा

अतर् कार्ा नगरकार्ापाभिकािे र्ोके बमोणिम हुनेछ।
कार्ाक्रम सञ्चािनको िाभग मापदण्डिः र्स कार्ाविभि अनुसार कार्ाक्रम सञ्चािन गनाका िाभग
दे हार् अनुसारका मापदण्ड अपनाईनेछ ।

(क)
क्र.स

श्रोर्केतर स्थापनाको िाभगिः
गाईिैसी

स्थानीर् कुिुरा

बाख्रा

.
१.

दै भनक ५०० भिटर दुि सं किन व्र्णिगर् फमा िा समुहिे कणम्र्मा २०० माउ कुिुरा
हुने

िावषाक
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१००

िढी िएको

पाठापाठी

उयपादन

गरी

ििारीकरण गना सक्ने
२.

बावषाक

१०

ितदा

बढी सहकारी

बाच्छी/पाडी उयपादन गना सक्ने

िएमा

२०० बार्ोसेक्र्ुररटीको

व्र्िस्था

पाठापाठीको उयपादन गरी िएको
बिारीकरण गना सक्ने

३.

एउटै फमा र्ा २० िनासम्म एउटै
कृषकहरुको

समुहमा

कार्ाक्रम सञ्चािन हुनेछ ।

फमा

र्ो िनासम्म

र्ा

२० आिुभनक

ह्याचरी

मेणशनबाट

कृषकहरुको चल्िा उयपादन गना सक्ने

समुह िा ठू िो सं ख्र्ामा िए
सहकारीमा

र्ो

कार्ाक्रम

सञ्चािन हुनेछ ।
४.

पर्र्ाप्त

मात्रामा

वहउाँदे

,बषे, पर्र्ाप्त मात्रामा िईु र्था

बहुबषे र्था डािे घााँसको िेर्ी डािे घााँसको िेर्ी गरे को
गरे को

(ि)

व्र्िसावर्क फमा सुदृवढकरणको िाभगिः फमाका पशुिस्र्ुहरुका िाभग िानेपानीको
व्र्िस्थापन, मि व्र्िस्थापन र्था आिुभनक र्तत्र, उपकरण िररद र वफवटङ ।
पशुिस्र्ु र्था हााँसकुिुराको गोठ िोर सुिारका िाभगिः परम्परागर् रुपमा पाभिएको िोर

(ग)

गोठमा आिुभनक र िैज्ञाभनक पिभर्बाट पािन गने गरर ।
1१.

पकेटिेत्र स्थापनाको िाभग अनुदानको प्रवक्रर्ािः
(क)

कार्ाक्रममा उल्िेि िएको िडा/गाउाँमा सिापिीर् िेिाको आर्ोिना गने
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(ख)

इच्छु क र्था सिम कृषक छनौट गना िनप्रभर्भनभि, िडाका कृवष सं र्ोिक र िडा
कार्ाािर्िे मनोनर्न गरे को एक िना गरी भर्न सदस्र् छनौट उपसभमभर् गठन गने ।

(ग)

उि उपसभमभर्िे छनौट गरे का कृषकहरुिाई िडा सभमभर्को भसफाररसमा ५० िना
सम्म कृषक छनौट गने ।

(घ)

छनौट िएका कृषकहरुिाई समािेश गरी एक सभमभर् गठन गरी कृषकहरु मध्र्ेबाट
अध्र्ि उपाध्र्ि सणचि कोषाध्र्ि सहसणचि चर्न गरी १० िनाको सभमभर् गठन गने

(ङ)

ु
सो सभमभर्का अध्र्ि र सणचि िा कोषाध्र्िको सं र्ि
दस्र्िर् बाट सञ्चािन हुनेगरी
नणिकैको बैंकमा िार्ा सञ्चािन गने ।

(च)

सभमभर्िे कार्ार्ोिना प्रस्र्ुर् गरी पकेट िेत्र स्थापनाको िाभग विभनर्ोणिर् रकमबाट
अनुदान माग्ने

(छ)

नगरपाभिका/िडा कार्ाािर्िे सम्बणतिर् कार्ाक्रम शीषाकबाट सोही िार्ामा कार्ाक्रमको
ु ानी ददने ।
रकम िि

(ि)
१२.

अनुदान प्राप्त गररसकेपभछ समुहका सदस्र्हरु सबैको दस्र्िर् सवहर्को िरपाई पेशगने।

प्रिनन्को िाभग बोका र्था रााँगो िररदमा अनुदानको कार्ाक्रम सञ्चािन गने प्रवक्रर्ािः
(क)

पशुपािनमा सम्बणतिर् समुह/सभमभर् िा सहकारीिे िडा कार्ाािर्को भसफाररसमा
अनुसूची १ बमोणिमको आिेदनको साथमा अनुसूणच २ िमोणिमको सं णिप्त कार्ार्ोिना
पेश गना सक्नेछन् ।अनुगमन उपसभमभर्को अनुगमन प्रभर्िेदनको आिारमा पशुसेिा
ु ानीको िाभग भसफाररस गना सक्नेछन् ।
शािा प्रमुििे णस्िकृर् गरी िि

(ि)

उि अनुदान िरी बोकाको िाभग रु 7००० िमुनापारी, बारिेरी, भबट्टि र्था अतर्
उन्नर् बोकाको िाभग रु १०००० र बोर्र बोकाको िाभग रु ३०००० सम्म र
प्रिनन्र्ोग्र् रााँगोको िाभग रु ४०००० सम्म अनुदान उपिब्ि गराईनेछ ।र्सरी
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ाँ ीको रुपमा रहनेछ ।
उपिब्ि गराईएको रकम समुहमा कवहल्र्ै नमाभसने गरी भबउ पुि
र्सैगरी उन्नर्

गाईिैसी पािन गरी दुि र दुग्िितर् पदाथाको उयपादन र्था विवक्र

विर्रण गने फमाहरुिे पवहिोपटक उन्नर् िार्का गाईिैसी िररद गदाा प्रभर् पशु बढीमा
१०००० सम्म िम्मा ५ िटा सम्म पशु िररदको िाभग ढु िानी अनुदान प्राप्त गना
सक्नेछन् । सो को कार्ाविभि र्सै दफाअनुसार हुनेछ ।
१३.

व्र्िसावर्क फामा सुदृवढकरण र्था मागमा आिाररर् कार्ाक्रमका िाभग अनुदान कार्ाक्रम र
रकमिः

क्रस.

अनुदान

ददने अनुदान

ददन स्िीकृर् गने भनकार्

कैवफर्र्

कार्ाक्रमको नाम

सवकने रकम

१

गोठ िोर सुिार

५०००० सम्म

२

च्र्ाफकटर

२५०००० सम्म शािािे,

३

स्टीि भमल्क क्र्ान ५००० सम्म

कार्ाक्रम सम्बणतिर् विषर्शािाको

४

दह्वि ब्र्ारो

७००० सम्म

रार् सल्िाहमा िडा कार्ाािर्िे

५

िेटस्प्रे

२०००० सम्म

६

दुग्ि सं किन केतर १००००० सम्म
स्थापना

नगरपाभिकाको कार्ाक्रम पशुसेिा
िडा

कार्ाािर्को

अनुदान

सहर्ोग
१४.

नगरस्र्रीर् पशु विकास कार्ादि (Livestock Action Team) LAT को गठन र्पशीि बमोणिम
हुनेछ ।
सं र्ोिकिः प्रमुि प्रशासकीर् अभिकृर्
सदस्र्िः नगरकार्ापाभिकाबाट पशुविकास शािा हे ने कार्ापाभिका सदस्र् १ िना
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सदस्र्िः मवहिा कार्ापाभिका सदस्र्बाट १ िना
सदस्र्िः नगरपाभिकािे र्ोकेको व्र्िसावर्क कृषक फमा/समुह िा उयपादक सहकारी बाट १
िना प्रभर्भनभि
सदस्र् सणचििः प्रमुि पशुसेिा शािा
१५.

नगरस्र्रीर् पशुविकास कार्ादिका काम कर्ाव्र् र अभिकारिः
(क)

नगरको आभथाक विकासमा र्ोगदान पुर्र्ाउन पशु विकासको र्ोिना भनमााण गरी
नगरपाभिकामा भसफाररस गने ।

सो को िाभग भनम्नअनुसार गने ।
(१)

पशु विकासको िाभग एक गाउाँ एक उयपादनको िाभग िेत्र छनौट ।

(२)

उणचर् िासस्थान र सतर्ुभिर् आहारा व्र्िस्थापनको िाभग

(३)

नश्ल सुिार अभिर्ानको िाभग

(४)

स्िच्छ मासुको िाभग पशु ििस्थि भसफाररस

(५)

पशुपतछी र्था पशुितर् पदाथा विक्री केतर

(६) पशुपतछी पािन व्र्िसार्मा आइपरे का समस्र्ा समािानका उपार्हरु पत्ता
िगाउनका िाभग िैठक छिफि गोष्ठी आदद सञ्चािन गने ।
१६.

र्स कार्ाविभि अनुसार अनुदान प्राप्त कृषक/फामाहरुिे अनुदानको सदुपर्ोग गरे नगरे को अनुगमन
गनाको िाभग भनम्न अनुसारको अनुगमन उपसभमभर् गठन गररनेछ ।
(क)

नगरस्र्र अनुगमन उपसभमभर्
सं र्ोिकिः कृवष र्था पशुसेिा हे ने कार्ापाभिका सदस्र्
सदस्र्िः र्ोिना शािाको प्रभर्भनभि
सदस्र् सणचििः पशुसेिा शािा प्रमुि
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(ि)

िडास्र्र अनुगमन उपसभमभर्
सं र्ोिकिः सम्बणतिर् िडाका कृवष िेत्र हे ने िडा सदस्र्
सदस्र्िः पशुसेिा शािाका प्रभर्भनभि
सदस्र् सणचििः सम्बणतिर् िडा सणचि

१७.

उप सभमभर्का काम कर्ाव्र् र अभिकारिः
(क)

णस्िकृर् पररर्ोिनाको अनुदान प्राविभिक सभमभर्को भसफाररस अनुसार िए निएको हे ने।

(ि)

कृषकिे ि ुिानी भिन भबि िरपाई पररर्ोिनास्थिको र्णस्बर समेर् अििोकन गने

(ग)

अनुदान प्राप्त गने पररर्ोिनाको िौभर्क भनमााण सवहर्को कृर्ाकिापको मुल्र्ाङ्कन गरी
ु ानीको िाभग भसफाररस गने ।
िि

१८.

बािा अड्काउ फुकाउनेिः र्स कार्ाविभिमा िेणिएको कुरामा कुनै दिवििा उयपन्न िएमा सो
सम्बतिी बािा अड्काउ फुकाउने अभिकार भिमाद नगरपाभिका कार्ाािर्िाई हुनेछ।
र्स कार्ाविभिमा िेणिएका विषर्हरु र्सै बमोणिम हुनेछन् िने र्समा िुल्न नसकेका विषर्हरु
पशुसेिा र्था विकास सम्बतिी सं घीर् र्था गण्डकी प्रदे शका कानून बमोणिम हुनेछन् ।

१९

बचाउिः र्स कार्ाविभि बन्नुअगाभड िए गरे का कामकारिाहीहरु र्सै कार्ाविभि बमोणिम िएको
माभननेछ ।

२०.

सं शोिन र्था िारे िी : र्ो कार्ाविभि नगर कार्ापाभिकािे आिश्र्कर्ानुसार सं शोिन र्था िारे ि
गना सक्नेछ ।
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अनुसूणच-1
दफा ६(ि), ९ (२), ११ र १२ सं ग सम्बणतिर्
भमभर् : ...........................
श्रीमान् प्रमुि प्रशासकीर् अभिकृर् ज्र्ू
भिमाद नगरपपाभिका
नगरकार्ापाभिकाको कार्ाािर्
भिमाद र्नहुाँ ।
विषर्िः पशुविकास अनुदान कार्ाक्रममा सहिागी हुन पाउाँ
र्स नगरपाभिकाबाट सुचना िए अनुसार कार्ाक्रम सं चािनका िाभग र्सै साथ सं िग्न पररर्ोिना प्रस्र्ािमा
उल्िेि

िए

अनुसार

श्रोर्

केतर/मोडिफमा स्थापना/व्र्िसावर्क

फमा सुदृवढकरण/गोठ

िोर

सुिार/प्रिनन्का िाभग िाभग बोका /रााँगा र्था उन्नर् गाईिैसी िररद कार्ाक्रम सं चािनका िाभग िम्मा
रु को र्ोिना र्र्ार पारी आिश्र्क (........... ........... ............

अिरुपी)-/..................... .

अतर् कागिार्हरु सवहर् भनर्मानुसार अनुदान सहर्ोगको िाभग र्ो भनिेदन पेश गरे को व्र्होरा अनुरोि
गदाछु साथै र्पणशि अनुसारका कागिार्हरु र्सै भनबेदन साथ पेश गरे को व्र्होरा अनुरोि गदाछु ।
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सं िग्न कागिार्हरु
१. दर्ाा प्रमाणपत्र, कर च ुिा प्रमाणपत्र, स्थार्ी िेिा नम्बर र्था िेिापररिण प्रभर्बेदन प्रभर्भिवप
२. पररर्ोिना प्रस्र्ाि / सं णिप्त कार्ार्ोिना
३. सं स्था सञ्चािक सभमभर्को बैठक भनणार्को फोटोकपी
४. प्रस्र्ाविर् पररर्ोिना स्थिको फोटो र प्रस्र्ाि मुल्र्ाङ्कनिाई सहर्ोग हुने अतर् केही सपोटा
डकुमेतट िए सो समेर्
भनिेदकको हस्र्ािरिः
नामिः

ठे गानािः

मोिाईि नं
छापिः
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अनुसूणच २
सं णिप्त कार्ार्ोिना

!_

आिेदक सम्बतिी वििरण

cfj]bssf] gfd M
k"0f{ 7]ufgf -स्थिगर्

अनुगमनका

nflu_ M

;+:yf ;+:yf btf{ ePsf] ldlt
:yfoL n]vf gDa/
;+:yfsf] d'Vo p2]Zo
k|f]kfO{6/sf] jf cWoIfsf] gfd M
df]jfO{n g+=
kl/of]hgf :yn -sfo{ If]q_
kl/of]hgfsf] gfd
k|:tfljt cfof]hgfsf] s"n vr{-o;df cg'bfg /
cg'bfgu|fxLsf] tkm{af6 Jofxf]g]{ vr{ ;d]t ;dfj]z
ug]{_
af6 dfu u/]sf] s"n cg'bfg /sd -g]?_M
cGo >f]t jf ljQLo ;xsfo{df s'g} sfd eO/x]sf]
eP, s'g ;+:yfaf6 s] s] p2]Zosf nflu ljQLo
;xof]u kfpg' ePsf] 5, v'nfpg'xf]; .
k|:tfjgf k]z ug]{ sfof{nosf] gfd
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२.==================sf]

xfnsf]] cj:yf

qm= xfnsf]

Joj;fosf] cfsf/

;++= Joj;fo

Afflif{s pTkfbg

aflif{s

-cg'dflgt_

cg'dflgt

s'n

/f]huf/L
l;h{gf

cfDbfgL -?=_
!
@
#
hDdf
3= अनुदान पभछका कार्ार्ोिना र्ाभिकािः

qm=
;+=

ljj/0f

hDdf
vr{

-?=_

Gu/kflnsfsf] ?

s[ifssf] nfut
-?=_

आिश्र्कर्ा अनुसार महिहरु थप गने
अनुसूणच-3
मुल्र्ाङ्कनका आिारहरुिः
क.

गाईिैसीपािनिः कम्र्ीमा ५ रोपनी िभमनमा घााँस, डािे घााँसको पूिाािार सवहर् उन्नर् नश्लका
कणम्र्मा ५ ितदा िढी दुिािु गाई िा िैसी पािन र उयपाददर् दुि विवक्रका िाभग ििारको
पहुच र ददगो व्र्िस्थापन सवहर्को िागर् अनुमान ।

ि=

िेडा र्था िाख्रापािनिः कणम्र्मा ५ रोपनी िग्गा, डािेघााँसको पूिाािार सवहर् उन्नर्/स्थानीर्
नश्लका कम्र्ीमा २० िटा माउ र उन्नर् नश्लका २ िोका पािन र ददगो व्र्िस्थापन सवहर्को
िागर् अनुमान र्था

आम्दानी िुिेको पररर्ोिना ।
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ग.

िंगरु /सुंगरु पािनिः उन्नर् नश्लका कणम्र्मा १० िटा िंगरु /सुंगरु पािन र यर्सिाइ चावहने
आिश्र्क गोठ िोर र दानापानी व्र्िस्थापन र्था ददगो व्र्िस्थापन सवहर्को िागर् अनुमान
र्था आम्दानी िुिेको पररर्ोिना ।

घ.

कुिुरा पािन एिं पतछीपािनिः मास िा अण्डा उयपादनका भनभमत्त कम्र्ीमा एक हिार िेर्सा
व्रोइिर कुिुरा िा अतर् पंणिका िाभग िगिग १००० िगाभमटर िेत्रको िोर भनमााण र ददगो
व्र्िस्थापन सवहर्को िागर् अनुमान र्था आम्दानी िुिेको पररर्ोिना ।

माभथका सुचकहरुिाई १०० पूणााङ्क मानी नपुग िए र्र्् अनुसार नम्िर प्रदान गररतछ िने आगामी
कार्ार्ोिना नगरपाभिकामा दर्ाा कर च ुिा प्रमाणपत्र फमामा िार्ो सेक्र्ुररवटको अिस्था सामाणिक
व्र्िहार समेर्िाई आिार मानी नम्िर प्रदान गररतछ ।
अनुसूची-4
अनुदानको िाभग सम्झौर्ा पत्रको नमुना
सम्झौर्ा पत्र
श्री भिमाद नगरपाभिका (र्स पभछ पवहिो पि िभनने) र र्नहुाँ णिल्िा भिमाद नगरपाभिका िडा नं.
........... मा स्थापना िएको श्री ..................... फामा/समुह/सभमभर् सहकारीका प्रोपाइटर िा अध्र्ि
(र्स पछी दोश्रो पि िभनने) विच साझेदारी÷सहकार्ामा आ.ि. ........... को अनुदान सहर्ोग कार्ाक्रम
पाभिका िडा नं. ...

मा सं चािन गना र्पभसि बमोणिमका सर्ाका अभिनमा रही र्ो सझौर्ा–पत्रमा

हस्र्ािर गरी भिर्ौं÷ददर्ौं ।
र्पभसि :
१. र्ो सम्झौर्ा सम्झौर्ा िएको भमभर्बाट प्रारम्ि हुनेछ।
दोस्रो पििे कार्ाािर्को िागर् इविमेट अनुसार ..................व्र्िसार् ................(व्र्िसार्को
आकार उल्िेि गनुप
ा ने) मा सञ्चािन गरे को हुन ु पने छ । र्सरी स्थापना गररने फामाको कुि
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िागर्को बढीमा ....... प्रभर्शर्िे हुन आउने रु. .................. अिेरुपी ............................
रकम अनुदान स्िरुप पवहिो पििे दोस्रो पििाई उपिब्ि गराउने छ ।
२. कार्ाक्रम शुरु गनाको िाभग पेश्की रकम आिश्र्क िएमा पशु विकास कार्ादिको भसफाररसको
आिारमा कुि िागर् रकमको बवढमा २० प्रभर्शर् रकम पेश्की स्िरुप उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।
कार्ासम्पन्नर्ाको आिारमा उि अनुदान रकम बढीमा ३ वकस्र्ामा उपिब्ि गराईनेछ ।
३. िागर् ईविमेट अनुसारका वक्रर्ाकिापहरु दोस्रो पििे पवहिो पिको सहर्ोग भिई आफै सञ्चािन
गनुप
ा नेछ ।
४. सम्झौर्ा िएको भमभर्िे १५ ददन भित्र िागर् ईविमेट अनुसार कार्ा शुरु गररसक्नु पनेछ । र्दद
कार्ा शुरु निएमा सम्झौर्ा स्िर् रद्द हुनेछ ।
५. दोश्रो पििे र्वह २०७.......... साि ...............मवहना

...... गर्े भित्र िागर् ईविमेट अनुसार

कार्ा सम्पन्न गरीसक्नु पनेछ ।
६. दोस्रो पििे िागर् ईविमेट अनुसारका वक्रर्ाकिापहरु आफैंिे नगरी कुनै अको पििाई
ठे क्कापट्टामा कार्ाक्रम ददन पाईने छै न ।
७.प्रथम पििे अनुदान प्राप्त गररसकेपभछ ३ बषासम्म व्र्िसार् छाड्न पाईनेछैन ।
8. र्स सम्झौर्ामा उल्िेि िएका भनर्महरु र्सै बमोणिम र र्समा उल्िेि निएका भनर्महरु
प्रचभिर् भनर्म कानुन बमोणिम िागू हुनेछ ।
प्रथम पिको र्फाबाट

रोस्रो पिको र्फाबाट

नाम,थर :

नाम,थर :

पद :

पद :

सं स्थाको नाम र छाप :

सं स्थाको नाम र छाप :

भमभर् :

भमभर् :
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भिमाद नगरपाभिकाको सं स्था दर्ाा ऐन, २०७६
प्रमाणणकरण भमभर्िः २०७६/१०/२१
सम्िर्् 2076 सािको ऐन नं. 3
प्रस्र्ािनािः स्थानीर् सरकार सं चािन ऐन 2074 (संसोिन सवहर्) को दफा ११ को उपदफा (४) को
िण्ड (ठ) मा िएको व्र्िस्था िे ददएको अभिकार र्था नेपािको सं वििानको िाग १८ को िारा २२६
एिं स्थानीर् सरकार सं चािन ऐन, 2074 को दफा 102 िे ददएको अभिकार प्रर्ोग गरी नगर
िेत्रभित्र सामाणिक, आभथाक, सावहणयर्क, बैज्ञाभनक, शैणिक, बौदिक, शारीररक, ब्र्ाबसावर्क र्था
परोपकारी स्थानीर् स्र्रका सं घ सं स्थाहरुको स्थापना र्था दर्ाा नविकरण गना िाञ्छनीर् िएकोिे भिमाद
नगरसिािे र्ो "भिमाद नगरपाभिकाको सं स्था दर्ाा ऐन, 2076" बनाएको छ।
1.

सं णिप्त नामिः- (1) र्स ऐनको नाम "भिमाद नगरपाभिकाको सं स्था दर्ाा ऐन, 2076"
रहेको छ।
(2) र्ो ऐन प्रमाणणकरण िएको भमभर् दे णि िागु हुनेछ।

2.

पररिाषािः- भबषर् िा प्रसं गिे अको अथा निागेमा र्स ऐनमा,
(क)

"सं स्था" िन्नािे सामाणिक, िाभमाक, सावहयर्क, सास्कृभर्क, बैज्ञाभनक, शैणिक,
बौदिक, सैिाणतर्क, शारीररक, आभथाक, ब्र्ािसावर्क र्था परोपकारी कार्ाहरुको
भबकास एिं भबस्र्ार गने उद्देश्र्िे स्थापना िएको सं घ सं स्था, क्िब, मण्डि, पररषद,
अध्र्र्नकेतर आदद सम्झनु पदाछ र सो शब्दिे मैत्री सं घ समेर्िाई िनाउाँछ।

(ि)

"नगरपाभिका" िन्नािे भिमाद नगरपाभिकािाई सम्झनु पछा।

(ग)

"नगरप्रमुि" िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको प्रमुििाई सम्झनुपछा।

(घ)

"प्रबति सभमभर्" िन्नािे सं स्थाको भबिान अनुसार गठन िएको प्रबति सभमभर्
सम्झनुपछा।
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(ङ)

"र्ोवकएको" िा "र्ोवकए बमोणिम" िन्नािे र्स ऐन अतर्गार् बनेको भनर्ममा र्ोवकएको
िा र्ोवकए बमोणिम सम्झनुपछा।

(च)

"नगर कार्ापाभिका" ितनािे भिमाद नगरपाभिकाको नगरकार्ापाभिकािाई सम्झनु
पदाछ।

(छ)
3.

"दर्ाा अभिकारी" िन्नािे प्रमुि प्रशासकीर् अभिकृर्िाई िनाउनेछ।

दर्ाा नगरी सं स्था िोल्न नहुनेिः- र्स ऐन बमोणिम दर्ाा नगरी कसै िे पभन सं स्था स्थापना गना
हुदैन।

4.

सं स्थाको दर्ाािः- (1) सं स्था स्थापना गना चाहने कुनै 7 िना िा सो ितदा बढी व्र्णिहरुिे
सं स्था सम्बतिी दे हार्को भबबरण िुिाई सं स्थाको भबिानको एक प्रभर् र र्ोवकएको दस्र्ुर सवहर्
नगरकार्ापाभिका समि भनबेदन ददनुपनेछ।
(क) सं स्थाको नामिः(ि) उद्देश्र्हरुिः(ग) प्रबति सभमभर्का सदस्र्हरुको नाम थर, ठे गाना र पेशािः(घ) आभथाक श्रोर्िः(ङ) कार्ाािर्को ठे गानािः(2)

उपदफा (1) बमोणिमको भनबेदन प्राप्त िएपभछ दर्ाा गने अभिकारीिे आबश्र्क िााँचबुझ
गरी सं स्था दर्ाा गना उणचर् ठानेमा सं स्था दर्ाा गरी दर्ााको प्रमाणपत्र ददनेछ।

(3)

दर्ाा गने अभिकारीिे कुनै सं स्था दर्ाा नगने भनणार् गरे मा सो भनणार् उपर णचत्त नबुझेको
िण्डमा भनणार् िएको भमभर्िे पैभर्स ददनभित्र यर्स्र्ो भनणार् उपर प्रमाण सवहर् प्रमुि
प्रशासकीर् अभिकृर् समि उिुर गना सक्ने छ।
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(4)

उपदफा (3) बमोणिमको उिुर प्राप्त िएपभछ प्रमुि प्रशासकीर् अभिकृर्िे पुनिः
आबश्र्क िााँचबुझ गरी यर्स्र्ो सं स्था दर्ाा गना मनाभसब ठहररएमा सो सं स्था दर्ाा गनुा
पनेछ ।

(5)

र्स दफा अतर्गार् ददने प्रमाणपत्रको ढााँचा, अबभि, निीकरण र निीकरण दस्र्ुर र्ोवकए
बमोणिम हुनेछ।

5.

सं गदठर् सं स्था माभननेिः- (1) र्स ऐन अतर्गार् दर्ाा िएको प्रयर्ेक सं स्था अभबणच्छन्न
उत्तराभिकारिािा स्िशासीर् र सं गदठर् सं स्था हुनेछ।सो सं स्थाको सबै कामको भनभमत्त आफ्नो
एउटा छु ट्टै छाप हुनेछ।
(2)

सं स्थािे व्र्णि सरह चि अचि सम्पभर् प्राप्त गना, उपिोग गना, र बेचभबिन गना
सक्नेछ।

(3)

सं स्थािे व्र्णि सरह आफ्नो नामबाट नाभिस उिुर गना सक्नेछ र सो उपर पभन सोवह
नामबाट नाभिस उिुर िाग्ने छ।

6.

सं स्थाको सम्पभर्िः- (1) सं स्थाको सदस्र् िा कमाचारी िगार्र् कुनै व्र्णििे सं स्थाको भबिान
विपरीर् सं स्थाको कुनै सम्पभर्

दुरुपर्ोग

गरे मा,

कब्िा

गरे मा

िा

रोक्का

रािेमा

नगरकार्ाापाभिकािे यर्स्र्ो सम्पभर् दुरुपर्ोग गने, कब्िा िा रोक्का राख्ने व्र्णिबाट भिई
सं स्थािाई वफर्ाा बुझाईददन सक्नेछ।
(2)

उपदफा (1) बमोणिमको सं स्थाको सम्पभर् वफर्ाा गने गरी नगरकार्ाापाभिकािे गरे को
भनणार् उपर णचत्त नबुझ्ने व्र्णििे णिल्िा अदािर्मा पुनराबेदन ददन सक्नेछ।

(3)

सं स्थाको सदस्र् िा कमाचारी िगार्र् कुनै व्र्णििे सं स्थाको कुनै सम्पभर् िा भिणिर्
प्रभर्ष्ठा भबरुि कुनै अपराि िा भबराम गरे मा सं स्थाको कुनै सदस्र् िा दर्ाा गने
अभिकारीिे प्रचभिर् कानून बमोणिम मुिाको कारबाही चिाउन सक्नेछ।
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7.

अणघ दर्ाा निई स्थापना िएका सं स्थािे दर्ाा गनेिः-

ु तदा अणघ र्यकाि
र्ो ऐन प्रारम्ि हुनि

प्रचभिर् कानून बमोणिम दर्ाा निई स्थापना िई रहे का सं स्थािे पभन र्ो ऐन प्रारम्ि िएको
भमभर्िे भर्न मवहनाभित्र र्ो ऐन बमोणिम दर्ाा गराउनु पनेछ।
8.

सं स्थाको उद्देश्र्हरुमा हे रफेरिः- (1) सं स्थाको उद्देश्र्हरुमा हे रफेर गना आिश्र्क दे िेमा िा सो
सं स्थािाई कुनै अको सं स्था गाभ्न उणचर् दे िेमा सो सं स्थाको प्रबति सभमभर्िे र्यसम्बतिी प्रस्र्ाब
र्र्ार गरी सो प्रस्र्ाब उपर छिफि गना सं स्थाको भबिान बमोणिम सािरणसिा बोिाउनु पनेछ।
(2)

सािारण सिामा उपणस्थर् िएका िम्मा सदस्र् सं ख्र्ाको दुई भर्हाई सदस्र्हरुिे प्रस्र्ाबमा
समथान िनाएमा सो प्रस्र्ाब सािारण सिाबाट पाररर् िएको माभननेछ र्र सो प्रस्र्ाब
िागु गना दर्ाा गने अभिकारीको पुबा स्िीकृर्ी भिनु पनेछ।

9.

वहसाबको भबबरण पठाउनु पनेिः- प्रबति सभमभर्िे सामाणिक परीिण गरी आफ्नो सं स्थाको
वहसाबको भबबरण िेिा परीिकको प्रभर्िेदन सवहर् प्रयर्ेक बषा नगरकार्ाापाभिकाको कार्ाािर्
समि पठाउनु पनेछ।

10.

वहसाब िााँच गनेिः- (1) दर्ाा गने अभिकारीिेआिश्र्क दे िेमा सं स्थाको वहसाब आफुिे भनर्ुणि
गरे को कुनै अभिकृर् िा पदाभिकारीिारा िााँच गराउन सक्नेछ।
(2)

उपदफा (1) बमोणिम वहसाब िााँच गराए बापर् नगर प्रमुििे वहसाब िााँच दे णिन
आएको सं स्थाको मौिाद रकमको सर्कडा 3 प्रभर्शर्मा नबढाई नगर सिािे र्ोकेको
बाट दस्र्ुर असुि गरी भिन सक्नेछ।

(3)

वहसाब िााँच गने अभिकृर्िे मागेको भबबरण र्था कागिपत्रहरु िा सोिेको प्रश्नको िबाफ
ददनु सं स्थाको पदाभिकारी, सदस्र् र कमाचारीको कर्ाब्र् हुनेछ।

(4)

वहसाब िााँच गने अभिकृर्िे दर्ाा गने अभिकारीिे र्ोवकएको म्र्ाद भित्र वहसाब िााँचको
प्रभर्बेदन दर्ाा गने अभिकारी समि पेश गनुा पनेछ र सो प्रभर्बेदनको आिारमा सं स्थाको
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कुनै सम्पभर् सो सं स्थाको कुनै पदाभिकारी सदस्र् िा कमाचारीिे वहनाभमना गरे को,
नोक्सान गरे को िा दुरुपर्ोग गरे को छ िन्ने दर्ाा गने अभिकारीिाई िागेमा भनििे यर्स्र्ो
पदाभिकारी, सदस्र् िा कमाचारीबाट सो हाभन नोक्साभन असुि गना प्रचभिर् कानून
बमोणिम कारबाही चिाउन सक्नेछ। र्र प्रचभिर् कानूनिे सिार् समेर् हुने अपराि
िएकोमा प्रचभिर् कानून बमोणिम मुद्दा चिाउन सक्नेछ।
11.

भनदे शन ददनेिः- सं घीर् िा प्रादे णशक सरकारिे सं स्थािाई आिश्र्क भनदे शन ददन सक्नेछ र यर्स्र्ो
भनदे शनको पािना गनुा सम्बणतिर् सं स्थाको कर्ाब्र् हुनेछ।

12.

दण्ड सिार्िः- (1) दफा 3 बमोणिम दर्ाा नगराई सं स्था स्थापना गरे मा िा दफा 7 बमोणिम
दर्ाा नगरी सं स्था सञ्चािन गरे मा यर्स्र्ा सं स्थाको प्रबति सभमभर्का सदस्र्हरुिाई दर्ाा गने
अभिकारीिे िनही दश हिार रुपैर्ााँसम्म िररिाना गना सक्नेछ।
(2)

दफा 9 बमोणिम वहसाबको वििरण नपठाएमा प्रबति सभमभर्का सदस्र्िाई दर्ाा गने
अभिकारीिे िनही र्ीन हिार रुपैर्ााँसम्म िररिाना गना सक्नेछ । र्र कुनै सदस्र्को
दफा 9 उल्िङ्घन हुन नददन सकिर प्रर्यन गरे को भथर्ो िन्ने कुरा प्रमाणणर् हुने प्रमाण
पेश गरे मा भनििाई सिार् गररने छै न।

(3)

दफा 10 को उपदफा (3) बमोणिम वहसाब िााँच गने सम्बतिीर् अभिकृर् िा
पदाभिकारीिे मागेको भबबरण र्था कागिपत्रहरु िा सोिेको प्रश्नको उत्तर नददने
सम्बणतिर् पदाभिकारी, सदस्र् िा कमाचारीिाई नगर प्रमुििे एक हिार रुपैँ र्ा सम्म
िररिाना गना सक्नेछ।

(4)

दफा 8 बमोणिम दर्ाा गने अभिकारीको स्िीकृभर् नभिई सं स्थाको उद्देश्र् हे रफेर गरे मा
िा अको सं स्थासं ग गािेमा िा सं स्थािे आफ्नो उद्देशको प्रभर्कूि
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हुनेगरी

काम

कारबाही गरे मा िा सं घीर् िा प्रादे णशक सरकारिे ददएको भनदे शन पािना नगरे मा
दर्ाा गने अभिकारीिे यर्स्र्ो सं स्थाको दर्ाा भनिम्बन िा िारे ि गना सक्नेछ।
13.

पुनरािेदनिः- दफा 12 बमोणिम दर्ाा गने अभिकारीिे गरे को अणतर्म भनणार्उपर 35 ददन भित्र
नगरप्रमुि समि पुनरािेदन िाग्नेछ।

14.

सं स्थाको भबघटन र यर्सको पररणामिः- (1) सं स्थाको भबिान बमोणिम कार्ा सं चािन गना नसकी
िा अतर् कुनै कारणिस सं स्था भबघटन िएमा यर्स्र्ो सं स्थाको िार्िेथा नगरपाभिकामा सनेछ।
(2)

उपदफा (1) बमोणिम भबघटन िएको सं स्थाको दावर्यिको हकमा सो सं स्थाको िार्िेथािे
थामेसम्म यर्स्र्ो दावर्यि नगरपाभिकािे ब्र्होनेछ।

15.

भनर्म बनाउने अभिकारिः- र्स ऐनको उद्देश्र् कार्ाातिर्न गना नगरकार्ापाभिकािे भनर्म बनाउन
सक्नेछ।

16.

अभिकार प्रयर्ार्ोिनिः- र्ो ऐन िा र्स ऐन अतर्रगर् बनेको भनर्म बमोणिम प्राप्त अभिकारहरुमध्र्े
सबै िा कुनै अभिकार दर्ाा गने अभिकारीिे आफू मार्हर्का पदाभिकारी िा कुनै अभिकृर्िाई
प्रयर्ार्ोिन गना सक्नेछ।

17.

अतर् नेपाि ऐन बमोणिम दर्ाा िा स्थापना गनुप
ा नेिः- कुनै सं स्थाको दर्ाा िा स्थापना गने सम्बतिमा
अको नेपाि ऐनमा छु ट्टै ब्र्बस्था िएकोमा र्स ऐनमा अतर्त्र िुनसुकै कुरा िेणिएको िएर्ा पभन
यर्स्र्ो सं स्था सोही ऐन बमोणिम दर्ाा िा स्थापना गनुा पनेछ।

18.

िारे िी र बचाउिः- (1) सं घीर् िा प्रादे णशक व्र्िस्थावपकािे भनमााण गरे को कानून भबपरीर् िएका
दफा सोही अनुसार िारे ि िा पररमािान हुनेछन्।
(2)

र्स कानूनिाई प्रभर्स्थापन हुनेगरी अको कानून बनेर िागु निएसम्म र्सै कानून अनुसार
िए गरे को माभननेछ।
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(3)

सं घ सं स्था दर्ाा ऐन, 2034 अनुसार दर्ाा िई भिमाद नगरपाभिकाको िेत्रभित्र कार्ा
िेत्र रहने गरी णिल्िा प्रशासन कार्ाािर्मा साभबकमा दर्ाा िै गठन, सं चािन िै रहे का
सं घ सं स्थाहरु हस्र्ातर्रण िै आएमा र्सै ऐन अनुसार दर्ाा िएको माभननेछ।

(४)

भिमाद नगरपाभिकाको सं स्था दर्ाा र्था नविकरण कार्ाविभि, 2076 िारे ि गरीएको
छ । सो िमोणिम दर्ाा िएका सं घ सं स्थाहरु र्सै ऐन िमोणिम दर्ाा िएको माभननेछ।
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भिमाद नगरपाभिकाको पशुपंिी र्थर्ांक सं किन कार्ाविभि, २०७६
प्रमाणणकरण भमभर्िः 2076/11/05
सम्बर्् २०७६ सािको कार्ाविभि नं. 5
प्रस्र्ािनािः र्स नगरपाभिकाको आभथाक विकासमा प्रमुि श्रोर्को रुपमा रहेको पशुपतछीपािन व्र्िसार्
विकास गना पशुपतछी सं ख्र्ा र उयपादकयि सम्बतिी र्थर्ाङ्क सं किन कार्ा िातछनीर् िएकािे भिमाद
नगरपाभिकािारा पशुपतछी र्थर्ाङ्क सं किन कार्ाविभि, २०७६ िारी गररएको छ ।
पररच्छे द १
१.

प्रारणम्िकिः
क.

सं णिप्त नाम र प्रारम्ििः
१.

र्ो कार्ाविभिको नाम “पशुपतछी र्थर्ाङ्क सं किन कार्ाविभि २०७६” रहे कोछ।

२.

र्ो कार्ाविभि भिमाद नगरपाभिका नगरकार्ापाभिकाबाट स्िीकृर् िएपभछ प्रारम्ि
हुनेछ।

२.

पररिाषािः

विषर् िा प्रसं गिे अतर् अथा निागेमा र्स कार्ाविभिमा,
(क)

“कार्ाविभि” िन्नािे पशुपतछी र्थर्ाङ्क कार्ाविभि,२०७६ सम्झनुपदाछ ।

(ि)

“कृषक” िन्नािे व्र्िसावर्क प्रर्ोिनको िाभग िा पाररिाररक उपिोगको िाभग पशुपतछी
पाभिरहे का व्र्ाणििाई मात्र सम्झनुपदाछ ।

(ग)

“व्र्िसावर्क पशुपतछी फमा” िन्नािे र्ोवकएको सं ख्र्ा िा सो ितदा बढी पशुपतछी
पािन गरररहे का कृषकहरुको फामा िा व्र्िसार्िाई सम्झनुपदाछ ।

(घ)

“स्थानीर् िार्” िन्नािे कृषकहरुिे परम्परागर् रुपमा पाभिएका रै थाने िार् िन्ने
सम्झनुपदाछ ।
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(ङ)

“उन्नर् िार्” िन्नािे कम्र्ीमा ५० प्रभर्शर्सम्म आगतर्ुक रगर् (Exotic Blood) िएका
पशुपतछीहरु सम्झनुपदाछ ।

(च)

“अतर् पशु” िन्नािे कृषकहरुिे पािन गरररहे का र्र आमरुपमा चचाामा नआएका
पशुपतछी िन्ने िुझ्नुपछा ।
पररच्छे द -२

विषर्िस्र्ु र िेत्र
र्स कार्ाविभि अतर्रगर् दे हार् बमोणिमको र्थर्ाङ्क सं किन गररनेछिः(१)

पशुपतछीको सं ख्र्ा
क. गाई/िैसी
(१)

स्थानीर् र उन्नर् िार्

(२)

दुि ददने र नददने

(३)

उमेर समुह

ि. िेडा/बाख्रािः
(१)

स्थानीर् र उन्नर् िार्

(२)

िसी/बोका

(३)

उमेर समुह

ग. बं गरु /सुाँगरु
(१)

स्थानीर् र उन्नर् िार्

(२)

उमेर समुह

घ. कुिुरा/हााँस
(१)

स्थानीर् र उन्नर् िार्
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(२)

फुि पाने र नपाने

ङ. माछा
च. अतर् पशुपतछीहरु ( घोडा िच्चड बट्टाई काभिि टकी आदद.. )
२.

पशुपतछीितर् उयपादन
(अ)

दुि

(आ)

मासु

(इ)

फुि/अण्डा

(ई)

ऊन/पणश्मना
पररच्छे द-३

विभि (Methodology)
१.

पशुपतछीको र्थर्ाङ्क सं किन गना दे हार् बमोणिमको विभि प्रर्ोग गररनेछ ।
(क)

प्रयर्ेक िडामा गदठर् टोि विकास सभमभर्का सं र्ोिक र अतर् १ िना सहर्ोगीका
िाभग १ ददने अभिमुिीकरण र्ाभिम सञ्चािन गने ।

(ि)

अभिमुिीकरण र्ाभिममा २५-३० िनासम्म सहिागी बोिाउने ।

(ग)

सम्पूणा टोि विकास सं स्थाका अध्र्िहरुिाई आफ्ना प्रयर्ेक टोिमा रहे का कृषकहरुिे
पािन गरे का पशुपतछीहरुको वििरण अनुसूची १ अनुसारको फमेटमा िना िगाउने ।

(घ)

र्दद व्र्िसावर्क पशुपतछी फामा हो िने अनुसूची २ बमोणिमको फमे ट िना िगाउने

(ङ)

प्रयर्ेक फारम िररसकेपभछ फारमको अणतर्म िाईनमा total गने ।

(च)

र्सरी प्रयर्ेक टोिबाट आएको फारमहरु िडा िडामा सं किन गरे र पशुसेिा शािामा
पठाउने र कम्पाईि गने ।
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(छ)

कम्पाइि गररएपभछको र्थर्ाङ्किाई अणतर्म रुप ददनुअघी सम्बणतिर् िडा कार्ाािर्मा
पठाईनेछ ।

2.

पशुपतछी र्थर्ांक सं किन कार्ाक्र सं चािनको िाभग भनम्न अनुसारको आभथाक नम्सको पािना
गररनेछ ।
भस.न. वक्रर्ाकिाप
1

अनुसूणच १ फमेट

इकाई पररमाण दर

िम्मा

ठे िी

1250

कैवफर्र्

छपाइ
2

अनुसूणच २ फमेट

ठे िी

50

300

15000

छपाइ
3

अभिमुणिकरण र्ाभिम

पटक

10

9000 90000

4

स्टे शनरी झोिा िािा

िना

125

1150

143750

िचा
िम्मा

250000

पररच्छे द -४
र्थर्ाङ्क भिने सतदिा अिभि
१.

पशुपतछी र्थर्ाङ्क सं किन गनाको िाभग आम सञ्चारका सािनबाट सूचना प्रसारण
िएपभछ सार् ददन भित्र प्रयर्ेक टोि विकास सभमभर्का सं र्ोिक/प्रभर्भनभििाई एक ददने
अभिमुणिकरण र्ाभिम ददईनेछ ।

२.

अभिमुणिकरण र्ाभिम भिईएका टोि विकास सभमभर्का सं र्ोिक/प्रभर्भनभिहरुिाई मात्र
गणकको रुपमा पठाईनेछ ।
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३.

र्थर्ाङ्क सं किन गदााको भमभर्मा घरमा िएका पशुपतछी मात्र उल्िेि गनुप
ा नेछ ।

४.

व्र्िसावर्क पशुपतछी फमामा एक बषा अिभिमा िररद/विवक्र िएको िणतमएको र
मरे को समेर् र्थर्ाङ्क भिनुपनेछ ।
पररच्छे द -५

र्थर्ाङ्क सं किन फारम सम्बतिी अतर् भनदे शनहरु
१.

ु नेछ ।
सबै पशुपतछीको िार् अनुसार स्थानीर् िा उन्नर् िे हो छु ट्टाछु ट्टै िेख्नप

२.

सं ख्र्ा िेख्दा कृषकको आफ्नै घरगोठमा पाभिरहे का पशुपतछीको सं ख्र्ा उल्िेि
गनुप
ा नेछ ।
र्र स्िाभमयिमा अरुिाई पाल्न ददएका पशुिस्र्ुिाई समािेश गनुह
ा द
ु ैन ।
पररच्छे द -६

नगरपाभिकाका सम्पूणा भनकार्हरुिे गनुप
ा ने सहर्ोग र णिम्मेिारी
१.

नगरपाभिकािे आम सञ्चारका माध्र्म/रे भडर्ो स्थानीर् पत्रपभत्रका बाट सूचना िारी
गररनेछ ।

२.

प्रयर्ेक टोिका टोि विकास सं स्थाका अध्र्ि/प्रभर्भनभिहरुिाई पार्क पने स्थान भमभर्
र समर्मा नगरपाभिकाको पशुसेिा शािािे अभिमुिीकरण र्ाभिम सञ्चािन गररनेछ ।

३.

१ ददनको र्ाभिममा प्रयर्ेक फमेट िने अभ्र्ास समेर् गराइनेछ । ।

४.

र्ाभिमपभछ र्ोवकएको भमभर्मा आ-आफ्नो टोिका प्रयर्ेक कृषकको घरगोठमा पुगी
फमेट िनुप
ा दाछ ।

५.

टोिबाट आएका फमेटहरु कम्पाईि गरी र्थर्ाङ्कक सािािाभनक गने णिम्मेिारी
सम्बणतिर् शािाको हुनेछ ।
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पररच्छे द -७
१.

सिे िणका फारमहरुिः

पशुपतछीपािक कृषकहरु अभिकांश िेर्ीपार्ीमा आिि हुने िएकािे मुख्र्र्िः कृषक पररिरहरुसं ग
अतर्रिार्ाा गरे र घरगोठमा पुगेर नै पशुपतछीपािन व्र्िसार्को र्थर्ाङ्क सं किन गनुप
ा दाछ ।िसका
िाभग भनम्नअनुसारका फमेटहरु र्र्ार पाररएको छ ।
फारम नं

वििरण सं किन गनुप
ा ने वकभसम

फारम नं .१

भनिााहमुिी िेर्ी पिभर्बाट पशुपािन गरररहे का कृषकहरुको पशुपतछी को वििरण

फारम नं. २

गाईिैसी र्था भर्नको उयपादन वििरण (व्र्िसावर्क)

फारम नं. ३

िेडा/बाख्रा र्था भर्नको उयपादन वििरण

फारम नं. ४

बंगरु र्था भर्नको उयपादन वििरण

फारम नं. ५

कुिुरा र माछाको सं ख्र्ा र भर्नका उयपादन वििरण

पररच्छे द -८
विविि
१.

र्सरी भिईएको र्थर्ाङ्क नगरपाभिकाको अनुमर्ीविना कर्ै प्रकाशन प्रसारण गना पाईनेछैन ।
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फारम नं १

भिमाद नगरपाभिका
पशुसेिा शािा र्नहुाँ
पशुपतछी र्थर्ाङ्क फारम
नगरपालिकााः- लिमाद

आ.ब. :- २०७६/७७

वडा नं :-

टोिको नामाः-

कृ िा
ष

र्

गाई

िैसी

बं गरु

बाख्रा/िेडा

कुिुरा

अन्य

थ
र

स्थानीर्

िेर्सा

ब्रोइिर

पाठी

पाठा

भबर/िसी

माउ

पाठी

पाठा

पठ्याङ्ग्ग्री

बोका

िसी

माउ

पाडी

पाडा

रााँगो

थारो

थोरे

दुिािु

बाच्छी

म

बाच्छा

.

गोरु

ना

सााँढे

स

थारो

को

कोरिी

.

दुिािु

क्र क

स्था
नी
र्
उ
न्न
१

र्
स्था
नी
र्
उ
न्न

२

र्
स्था
नी

३

र्
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उ
न्न
र्
स्था
नी
र्
उ
न्न
४

र्
स्था
नी
र्
उ
न्न

५

र्
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स्था
नी
र्
उ
न्न
६

र्
स्था
नी
र्
उ
न्न

७

र्
स्था
नी

८

र्
53

उ
न्न
र्
स्था
नी
र्
उ
न्न
९

र्
स्था
नी
र्
उ

१

न्न

०

र्
54

गा
ईिः

िैसीिः

बाख्रा/िेडा

बं गरु /सुाँगरु

बाच्छा/बाच्छीिः एक बषा मुनी

पाडापाडीिः एक बषा मुनी

पाठा/पाठी ३ मवहना मुनी

पाठा पाठीिः ४५ ददन मुनी
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भिमाद नगरपाभिका
नगरकार्ापाभिकाको कार्ाािर्
पशुपतछी र्थर्ाङ्क वििरण सं किन फारम
व्र्िससावर्क फमाको नामिः

फमा दर्ाा नं र भमभर्िः

िडा नं

टोिको नामिः
फारम नं २
दुि
गाईगोरु बाच्छाबाच्छी िम्मा

स्थानीर् उन्नर् िम्मा उयपादन

१

२

१ बषा मुभनका बाच्छा

बाच्छा

१ बषा मुभनका बाच्छी

बाच्छी

१ बषााभथ २ बषा मुभनका

बहर
कोरिी

गाई

दुि
२दे णि ३ बषाका

गाई

ददईरहेको
दुि नददने

३ बषा िा सो ितदा माभथको

गोरु
दुि
ददईरहेको

गाई

दुि नददने
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३

४

५

कैवफर्र्
६

दुि
िैसी/रााँगा पाडापाडी िम्मा

स्थानीर् उन्नर् िम्मा उयपादन

िैसी/रााँगा पाडापाडी

१

२

१ बषा मुभनका

पाडा

१ बषा मुभनका बाच्छी

पाडी

१ बषा माभथ ३ बषा मुभनका

कोरिी/थोरे
पाडो
रााँगो
दुि

३ बषा िा सो ितदा माभथको

ददईरहेको
िैसी

दुि नददने
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३

४

५

कैवफर्र्

भिमाद नगरपाभिका
नगरकार्ापाभिकाको कार्ाािर्
पशुपतछी र्थर्ाङ्क वििरण सं किन फारम
व्र्िससावर्क फमाको नामिः

फमा दर्ाा नं र भमभर्िः

िडा नं

टोिको नामिः
फारम नं ३
एक
बषामा
बाख्रा / िसी बोका

स्थानीर् उन्नर् िम्मा

१

बोका बाख्रा पाठापाठी

३ मवहना मुभनका

२
पाठा
पाठी

३ मवहना दे णि ६ मवहना पठ्याङ्ग्ग्रा
सम्मका

पठ्याङ्री

९ मवहना दे णि १८
मवहना सम्मका

िसी

१८ मवहना माथीका

िसी
बोका

६ मवहना माभथका

थारा
बाख्री

ब्र्ाएको
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३

भबक्री

कैवफर्र्
४

एक
बषामा
िेडा

स्थानीर् उन्नर् िम्मा

१

िेडा/ पाठापाठी

६ मवहना मुभनका

२
पाठा
पाठी

६ मवहना दे णि १

छर्ौरा

बषामभु नका सम्मका

छर्ौरी
िसी

१ बषा िा सो ितदा

थुमा

माभथका

थारा
बाख्री

ब्र्ाएको
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३

भबक्री

कैवफर्र्
४

भिमाद नगरपाभिका
नगरकार्ापाभिकाको कार्ाािर्
पशुपतछी र्थर्ाङ्क वििरण सं किन फारम
फमा दर्ाा नं र
व्र्िससावर्क फमाको नामिः

भमभर्िः
टोिको

िडा नं

नामिः
फारम नं
: ४
एक बषामा
बंगरु /सुाँगरु

स्थानीर्

१

बं गरु /सुाँगरु

६ मवहना मुभनका

२
पाठा
पाठी

६ मवहना दे णि १ बषामभु नका

छर्ौरा

सम्मका

छर्ौरी
िसी

१ बषा िा सो ितदा माभथका

थुमा
थारा
माउ
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ब्र्ाएको

उन्नर्
३

िम्मा
४

भबक्री

कैवफर्र्
५

भिमाद नगरपाभिका
नगरकार्ापाभिकाको कार्ाािर्
पशुपतछी र्थर्ाङ्क वििरण सं किन फारम
व्र्िससावर्क फमाको नामिः
िडा नं

फमा दर्ाा नं र भमभर्िः
टोिको नामिः
फारम नं : ५

कुिुरा

अतर् िार्
ब्रोइिर

िेर्सा

िुिाउने

बावषाक
उयपादन

औषर् अण्डा

िट

उयपादन बावषाक

कैवफर्र्

एक बषामा उयपादन िएको
माछाका िार्

सं ख्र्ा

माछा

पोिरीको िेत्रफि

61

पररमाण

कैवफर्र्

अतर् पशुपतछी

उयपादन उद्देश्र् र िावषाक
नाम

िार्

उयपादन
िािे

पोथी

62

उयपादन

पररमाण

कैवफर्र्

भिमाद नगरपाभिकाको सं स्था दर्ाा भनर्माििी, २०७६
प्रमाणणकरण भमभर्िः 2076/11/05
सम्बर्् २०७६ सािको भनर्माििी नं . १

प्रस्र्ािनािः भिमाद नगरपाभिकािे सं स्था दर्ाा ऐन, 2076 को दफा १५ िे ददएको अभिकार प्रर्ोग
गरी भिमाद नगरकार्ापाभिकािे दे हार्का भनर्महरु िनाएको छ ।
1.

सं णिप्त नाम र प्रारम्ििः (1) र्ी भनर्महरुको नाम “सं स्था दर्ाा भनर्माििी, 2076” रहे को
छ।
(2)

2.

र्ो भनर्माििी र्ुरुतर् प्रारम्ि हुनेछ ।

पररिाषा र व्र्ाख्र्ािः (क) विषर् िा प्रसं गिे अको अथा निागेमा र्स भनर्माििीमा ऐन िन्नािे
भिमाद नगरपाभिकाको सं स्था दर्ाा ऐन, 2076 सम्झनुपदाछ ।

३.

दर्ााको िाभग भनिेदनिः ऐन बमोणिम सं स्था दर्ाा गना चाहने व्र्णिहरुिे एकहिार रुपैर्ा दस्र्ुर
ु ी १ मा र्ोवकएको ढाचामा भनिेदन ददनुपनेछ।
सवहर् प्रमुि प्रशासकीर् अभिकृर् समि अनुसच

४.

सं स्था दर्ाा र प्रमाण पत्रिः भनर्म ३ बमोणिमको भनिेदन प्राप्त िएपभछ

प्रमुि प्रशासकीर्

अभिकृर्िे आिश्र्क िाचबुझ गरी सं स्था दर्ाा गना उणचर् ठानेमा भनििे अनुसणु च २ बमोणिमको
दर्ाा वकर्ाबमा रे कडा राणि सं स्था दर्ाा गरी अनुसूणच ३ िमोणिमको दर्ााको प्रमाणपत्र ददनेछ ।
५.

सं स्था दर्ााको अिभि, नविकरण र दस्र्ुरिः

(1) भनर्म ४ िमोणिम ददएको दर्ााको प्रमाणपत्र

एक िषा सम्म िहाि रहनेछ । सो सं स्थािे अभनिार्ारुपमा स्थार्ी िेिा नं.(PAN) भिनुपनेछ।
(2)

उपभनर्म (१) िमोणिम सं स्थाको दर्ाा अिभि समाप्त िएको भमभर्िे र्ीन मवहना भित्र
सम्िणतिर् व्र्णि प्रमुि प्रशासकीर् अभिकृर्िाट पााँच सर् रुपैर्ा दस्र्ुर भर्री दर्ााको
प्रमाणपत्र नविकरण गराउनु पनेछ ।
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(3)

उपभनर्म (2) िमोणिम म्र्ाद नाघेपभछ कुनै सं स्थािे यर्स्र्ो म्र्ाद नाघी नविकरण हुन
नसकेको मनाभसि कारण दे िाइ दर्ााको प्रमाणपत्र नविकरणको िाभग भनिेदन ददन
आएमा प्रमुि प्रशासकीर् अभिकृर्िे उपभनर्म (2) िमोणिम थप दस्र्ुर भिइ नविकरण
गररददन सक्नेछ ।
(क)

उपभनर्म (2) िमोणिमको म्र्ाद नाघेपभछ र्ीन मवहनाको िाभग रु.100

(ि)

िण्ड (क) को म्र्ाद नाघेपभछ आषाढ मसातर् सम्मको िाभग रु.500

(ग)

िण्ड (ि) को म्र्ाद नाघेपभछ अको एक आभथाक िषाको िाभग रु.500 को
दुइ आभथाक िषाको िाभग रु.1000

(4)

उपभनर्म (2) र (3) मा िुनसुकै कुरा िेणिएको िएर्ापभन म्र्ादभित्र नविकरण
नगराएका सं स्थाहरुिे दर्ााको प्रमाणपत्र नविकरण हुन नसकेको मनाभसि दे िाइ
नविकरणको िाभग भनिेदन ददएमा प्रयर्ेक आभथाक िषाको िाग्ने नविकरण दस्र्ुरको
अभर्ररि प्रयर्ेक आभथाक िषाको िाभग एक हिार रुपैर्ाका दरिे थप िरीिाना समेर्
भिइ प्रमुि प्रशासकीर् अभिकृर्िे यर्स्र्ो दर्ााको प्रमाणपत्र नविकरण गररददन सक्नेछ।

(5)

उपभनर्म (2) मा िुनसुकै कुरा िेणिएको िएर्ापभन कुनै सं स्थािे िढीमा पााँच िषा
सम्मको िाभग एकैपटक दर्ााको प्रमाणपत्र नविकरण गना भनिेदन ददन आएमा प्रमुि
प्रशासकीर् अभिकृर्िे यर्स्र्ो सं स्थािे गरर आएको कामको प्रकृभर् र अिस्था हे री
प्रयर्ेक िषाको िाभग एक सर् रुपैर्ा दस्र्ुर भिइ एकैपटक पााँच िषा सम्मको िाभग
दर्ााको प्रमाणपत्र नविकरण गररददन सक्नेछ ।

(6)

दर्ााको प्रमाणपत्र नविकरण गने सं स्थािे भनिेदन दददा कार्ा सभमभर्का पदाभिकारीहरुको
नामाििी सं िग्न गनुा पनेछ ।
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(7)

उपभनर्म (3) र (5) िमोणिम दर्ााको प्रमाणपत्र नविकरण गरे को िानकारी प्रमुि
प्रशासकीर् अभिकृर् िा भनििे र्ोकेको अभिकारीिे सं घीर् र्था प्रदे श कानुनिे र्ोकेको
भनकार् िा अभिकारीिाइ ददनु पनेछ ।
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अनुसूची -1
भनर्म 3 सं ग सम्बणतिर्
भनिेदन पत्रको ढााँचा
श्री प्रमुि प्रशासकीर् अभिकृर् ज्र्ू,
भिमाद नगरपाभिकाको कार्ाािर्,
महोदर्,
हामीिे ...................सम्बतिी सं स्था दर्ाा ऐन 2076 िमोणिम सं स्था दर्ाा गनाका िाभग दे हार्को
वििरण िोिी भनिेदन गरे का छौं।प्रस्र्ाविर् सं स्थाको विद्यानको 1 प्रभर् पभन र्सै साथ सं िग्न
गररएको छ ।
वििरण
१. सं स्थाको नामिः
२. सं स्थाको उद्देश्र्िः
क. ..........
ि. ............
ग. ............
3. प्रिति सभमभर्का सदस्र्हरुको
नामिः

ठे गानािः

पेशािः

क. .......
ि. ........
4. आभथाक स्रोर्िः
5. कार्ाािर्को ठे गानािः
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भमभर्िः

ििदीर्

पदाभिकारीहरुको नामिः
अनुसूची-2
भनर्म 4 साँग सम्बणतिर्
सं स्था दर्ाा वकर्ािको ढााँचा
दर्ाा नं.

दर्ाा भमभर्
साि

मवहना

गर्े

सं स्थाको

सं स्थाको

सं स्थाको पदाभिकारी

नाम र

उद्देश्र्

एिं सदस्र्हरुको नाम

ठे गाना
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र ठे गाना

कैवफर्र्

अनुसूची-3
भनर्म 4 साँग सम्बणतिर्
सं स्था दर्ाा प्रमाण पत्रको ढााँचा
श्री अध्र्ि / सणचि
.........................।
..........................(सं स्थाको नाम) सं स्था दर्ाा ऐन 2076 को दफा 4 िमोणिम
........साि............मवहना...........गर्ेमा दर्ाा गरी प्रमाण पत्र ददइएको छ ।
प्रमुि प्रशासकीर् अभिकृर्को सवहिः
पुरा नामिः
दर्ाा प्रमाण पत्र बहाि
नविकरण

नविकरण दस्र्ुर

प्रमुि प्रशासकीर्
अभिकृर्को सही

रहने अिभि

गरे को भमभर्
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भिमाद नगरपाभिकाको असं गदठर् िेत्रमा कार्ारर् श्रभमकिगा र्था असहार्/अशिहरुिाई उपिव्ि
गराइने राहर् सम्ितिी कार्ाविभि, २०७६
प्रमाणणकरण भमभर्िः 2076/12/20
सम्बर्् २०७६ सािको कार्ाविभि नं. 6
प्रस्र्ािनािः
विश्ि महामारीको रुपमा फैभिएको COVID-19(नोिि कोरोनािाइरस) िाट नेपाि पभन प्रिाविर् हु न
पुगेको छ । र्स वकभसमको महामारीको सं क्रमण रोकथाम र्था भनर्तत्रणका िाभग नेपाि सरकारिे
११ चैत्र २०७६ दे णि िक डाउनको घोषणा गरे को छ । र्स विषम पररणस्थभर्बाट प्रिाविर् भिमाद
नगरपाभिकाका असङ्गदठर् िेत्रमा कार्ारर् श्रभमक िगा र्था असहार्हरु, अभर् विपन्न र अशि
पररिारहरुको दै भनक िीिनर्ापनको िाभग राहर् विर्रण गनुप
ा ने िएको र सो कार्ािाई व्र्िणस्थर्
गराउन िाञ्छनीर् िएको एिं सो सम्बतिी स्थानीर् र्हिाट राहर् उपिब्ि गराउने गरी नेपाि सरकार
र गण्डकी प्रदे श मणतत्रपररषदबाट िएको भनणार् कार्ाातिर्न गना स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 2074
को दफा 102 को उपदफा (2) एिं भिमाद नगरपाभिकाको प्रशासकीर् कार्ाविभि (भनर्भमर् गने)
ऐन, 2075 को दफा 4 को उपदफा (1) को अभिकार प्रर्ोग गरी भिमाद नगर कार्ापाभिकाको
भमभर् 2076/12/20 को बैठकबाट "भिमाद नगरपाभिकाका असङ्गदठर् िेत्रमा कार्ारर् श्रभमक िगा
र्था असहार्हरुिाई उपिब्ि गराइने राहर् सम्बतिी कार्ाविभि, २०७६"बनाई िारी गररएको छ ।
1.

सं णिप्र् नाम र प्रारम्ि : (१) र्स कार्ाविभिको नाम "भिमाद नगरपाभिकाका असङ्गदठर् िेत्रमा
कार्ारर् श्रभमक िगा र्था असहार्हरुिाई उपिब्ि गराइने राहर् सम्बतिी कार्ाविभि, २०७६"
रहेको छ ।
(2)

2.

र्ो कार्ाविभि प्रमाणणकरण िएको भमभर्बाट िागू हुनेछ ।

पररिाषा : विषर् िा प्रसं गिे अको अथा निागेमा र्स कार्ाविभिमा,
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(क)

"कार्ाविभि" ितनािे भिमाद नगरपाभिकाका असङ्गदठर् िेत्रमाकार्ारर् श्रभमक िगा र्था
असहार्हरुिाई उपिब्ि गराइने राहर् सम्बतिी कार्ाविभि, २०७६ सम्झनु पछा ।

(ि)

"नगरपाभिका" ितनािे भिमाद नगरपाभिका सम्झनु पछा ।

(ग)

"नगर कार्ापाभिका" ितनािे

(घ)

"िडा कार्ाािर्" ितनािे भिमाद नगरपाभिकाका िडा कार्ाािर्हरुिाई सम्झनु पछा ।

(ङ)

"िडा अध्र्ि" िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाका िडा अध्र्िहरु सम्झनु पछा ।

(च)

"टोि विकास सं स्था" ितनािे भिमाद नगरपाभिकािारा िडा मार्हर् गठन िएका टोि

भिमाद नगरपाभिकाको कार्ापाभिका सम्झनु पछा ।

विकास सं स्थािाई सम्झनु पछा ।
(छ)

"असङ्गदठर् िेत्रमा कार्ारर् श्रभमक िगा" ितनािे दै भनक रुपमाकामकाि गरी पटके िा
दै भनक ज्र्ािा आम्दानी गने दफा ३ बमोणिमका श्रभमक, कामदार र्था मिदुर सम्झनु
पछा ।

(ि)

"असहार्" ितनािे कसै को िािनपािनमा नरही अशि र्था आिास विवहनिई मणतदर,
आश्रम, िमाशािा, गुम्बा, मणस्िद, गुरुिार, चचा िा िृिाश्रममा िस्ने व्र्णि सम्झनु पछा ।

(झ)

"राहर्" ितनािे दफा ४ बमोणिमका श्रभमकिगा र्था असहार्हरुिाई प्रदान गररने दफा
५ बमोणिमको सामाग्री सम्झनुपछा ।

(ञ)

"िडा स्र्रीर् समतिर् सभमभर्" ितनािे COVID-19(नोिि कोरोना िाइरस) को सं क्रमण
रोकथाम, भनर्तत्रण एिं भनगरानीको िाभग िडामा गठन िएको सभमभर्िाई सम्झनु पछा।

(ट)

"पाभिकास्र्रीर् समतिर् सभमभर्" िन्नािे COVID-19(नोिि कोरोना िाइरस) को
सं क्रमण रोकथाम, भनर्तत्रण एिं भनगरानीको िाभग नगरपाभिकामा गठन िएको
सभमभर्िाई सम्झनु पछा
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3.

राहर् िािग्राही छनौट मापदण्ड र अभििे ि राख्नुपने : (1) र्स कार्ाविभि बमोणिमको राहर्
िािग्राहीको छनौट गदाा सम्बणतिर् िडामा गठन िएका टोि विकास सं स्थािे दे हार्का
ु ी 1 बमोणिमको
मापदण्डिाई आिार मानी श्रभमक िगा र्था असहार्हरुिाई छनौट गरी अनुसच
ढााँचामा भसफाररस सवहर् सम्बणतिर् िडा कार्ाािर्मा पठाउनु पनेछ।
(क)
(ि)

पसििाट ग्राहकको घरसम्म सामान ओसारपसार गने श्रभमक,
पर्ाटक िररर्ा, भनमााण सामाग्री िररर्ा र्था सिारी सािननचल्ने िाटोमा
आिश्र्किस्र्ुहरु ओसारपसार गने व्र्णि,

(ग)

ट्रक, वटपर, भ्र्ानिाट समानिोड अनिोड गने श्रभमक,

(घ)

अतर्व्र्णिको िेर्िारीमा दै भनकज्र्ािा भिने गरी काम गने कृवषमिदुर,

(ङ)

आफ्नो नार्ेदार बाहे कका व्र्णिको पररिारमा दै भनक ज्र्ािादारीमा सरसफाई
णशशु, ज्र्ेष्ठ नागररक र्था अपाङ्गर्ा िएका व्र्णिको स्र्ाहार िस्र्ा सेिागने
व्र्णि,

(च)
(छ)

भगटी कुट्ने, िािुिाचाल्ने र्था ईंटा िट्टामा काम गने मिदुर,
भनमााण कार्ामा दै भनक ज्र्ािादारीमा काम गने डकमी,

भसकमी,

हे ल्पर

िगार्र्का मिदुर,
(ि)

नाङ्ग्िो पसिे, दै भनक रुपमा पभत्रका विर्रक, साना फुटपाथ पसिे, ठे िा गाडा
र्था साइकिमा

सामान विक्री विर्रण गरी गुिारा गने र्था अतर् व्र्णिको

पसिमा काम गने मिदुर,
(झ)

अतर् व्र्णिको गामेतट, कापेट, टे िररङ, गिैचा, बुट्टा र्था िर्ी िने र कपडा
पसिमा दै भनक ज्र्ािादारीमा काम गने मिदुर ,

(ञ)

दे हार्का र्ार्ार्ार् मिदुर :
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अ.

ररक्सा र्था ठे िागाडा चािक,

आ.

सिारी सािनको ममार् सम्िार गने ग्र्ारे िमा काम गने भमस्त्री र्था
मिदुर,

(ट)
(2)

भिमाद नगरपाभिका िेत्रभित्र दै भनक ज्र्ािादारीका काम गने अतर् व्र्णि ।

र्स कार्ाविभि बमोणिमको राहर् विर्रणका िाभग उपदफा (1) बमोणिमको िािग्राहीको
ु ी 1 बमोणिम अभििेि र्र्ार गनुा पनेछ ।
सम्बणतिर् िडा कार्ाािर्िे अनुसच

4.

राहर्विर्रण गनुा पने : दफा ३ बमोणिमको िगर्मा समािेश िएको श्रभमक िगा र्था
असहार्हरुिाई सम्बणतिर् िडा कार्ाािर्िे अनुसूची २ बमोणिमको ढााँचामा वििरण राणि दफा
५ बमोणिमको राहर् र्यकाि विर्रण गनुप
ा नेछ ।

5.

राहर् सामाग्री : (1) िाद्य आिश्र्कर्ाको आिारमा श्रभमकिगा र्था असहार्हरुिाई प्रभर्
पररिारका िाभग दे हार्का सामाग्री राहर् स्िरुप विर्रण गररने छ ।
क्र.

पररिार सं ख्र्ा

चामि

दाि

सं .

िना

वक.ग्रा.

वक.ग्रा.

१

१

४

१

०.५

१

१

२

२

८

१

०.५

१

१

३

३

१२

१

०.५

१

१

४

४

१६

२

१

२

२

५

५

२०

२

१

२

२

२५

२

१

२

२

६

६ िा सो
ितदा बढी
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र्ेि

नून

भिटर वक.ग्रा.

सािुन
(१०० ग्रा.)गोटा

कैवफर्र्

(२)

र्स कार्ाविभिमा अतर्त्र िुनसुकै कुरा िेणिएको िएर्ा पभन श्रभमकिगा र्था असहार्

र्था भर्नसाँग साँगै रहेका पररिारका कुनै सदस्र्िे र्स अिभिमाकुनै बैकणल्पक आर्आिान गरे को
अिस्था साथै भनिका सतर्ानहरु सं स्थागर् विद्यािर्मा अध्र्र्न गराएका िए यर्स्र्ा
िािग्राहीहरुिाई र्स कार्ाविभि बमोणिमको राहर् सामाग्री विर्रण गररने छै न ।
(३)

र्स कार्ाविभिमा अतर्त्र िुनसुकै कुरा िेणिएको िएर्ा पभन एकै पररिारको एकितदा
िढी सदस्र्िाई राहर् सामाग्री विर्रण गररने छै न ।

6.

विर्रण गने विभि : (1) दे हार्को विभि अििम्बन गरी दफा ५ बमोणिमको राहर् सामाग्री
विर्रण गनुा पनेछ ।
(क)

राहर् विर्रणको िाभग नगरपाभिकािे सािािभनक िररद ऐन,2063 को दफा
66 को विशेष पररणस्थभर्मा गररने िररद बमोणिम सामाग्री िररद गरीसम्बणतिर्
िडाबाट प्राप्र् दफा 3 बमोणिमको िगर्का आिारमा िडामा उपिब्ि गराउने,

(ि)

सम्बणतिर् िडा कार्ाािर्िे राहर् विर्रण गदाा विर्रण गने स्थानमा कणम्र्मा 2
भमटरको Social Distance कार्म गरी भबर्रण गने व्र्िस्था भमिाउनुपने,

(ग)

राहर् विर्रण गदाा सं िि िएसम्म िडास्र्रीर् समतिर् सभमभर् र रािनीभर्क
दिका प्रभर्भनिीिाई समािेश गने।

7.

राहर् विर्रणको अभििेि र प्रभर्िेदन : (1) सम्बणतिर् िडािे विर्रणको अनुसूची २ बमोणिमको
राहर् वििरणको अभििेि आफ्नो कार्ाािर्मा रािी साप्र्ावहक रुपमा सािािभनक गरी एक प्रभर्
नगरपाभिकामा पठाउनु पनेछ ।
(2)

नगरपाभिकािे राहर्को प्रभर्िेदन अनुसूची ३ िमोणिमको ढााँचामा पाणिक रुपमा
सम्बणतिर् भनकार्मा पठाउनु पनेछ ।
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(3)
8.

नगरपाभिकािे राहर् विर्रणको भनर्भमर् अनुगमन गनेछ ।

कारिाही सम्बतिी व्र्िस्था :(1) र्स कार्ाविभिमा र्ोवकएको मापदण्ड पूरा निएको व्र्णििे
झुट्टा वििरण पेश गरी राहर् भिनु िा दोहोरो राहर्भिनु हुाँदैन ।
(2)

र्स कार्ाविभिको प्रभर्कूिहुने गरी राहर् विर्रणको िाभग भसफाररस गने पदाभिकारीिाई
समेर् प्रचभिर् कानुन िमोणिम कारिाही गरी यर्स्र्ो भसफाररस गने पदाभिकारीिाट भनििे
भसफाररस गरे को हदसम्मको रकम नगरपाभिकािे भनििाट असुिगनेछ ।

9.

विविि : (1) र्ो कार्ाविभिको व्र्ाख्र्ा, सं शोिन र्था िारे िी गने सम्पूणा अभिकार नगर
कार्ापाभिकामा भनवहर् रहनेछ।
(2)

र्ो कार्ाविभि बमोणिम राहर् प्राप्र् गरे का िािग्राही मध्र्े र्स नगरपाभिकाका स्थार्ी
बाभसतदाको हकमा प्रिानमतत्री रोिगार कार्ाक्रमको मापदण्ड अनुसारको उमेर हद
िएका िािग्राहीहरु िेरोिगार सूचीमा दर्ाा िई अभनिार्ा रुपमा नगरपाभिकािे िटाएको
विपद व्र्िस्थापन सम्बणति कार्ा िागर्र्का कामकाि गनुप
ा नेछ ।

(3)

र्स कार्ाविभि िमोणिम राहर् विर्रण सम्बतिी कार्ाको अनुगमन पाभिकास्र्रीर् समतिर्
सभमभर्िे गना सक्नेछ ।

(४)

र्स कार्ाविभिमा उल्िेि निएका विषर्हरु "भिमाद नगरपाभिकामा विपद िोणिम
तर्ूभनकरण र्था व्र्िस्थापन गना बनेको ऐन, २०७५ र्था "भिमाद नगरपाभिकाको
विपद व्र्िस्थापन कोष (सञ्चािन) कार्ाविभि, २०७५ िमोणिम हुनेछ ।

(५)

र्ो कार्ाविभि COVID-19(नोिि कोरोना िाइरस) को महामारी अतयर् िएपभछ स्िर्:
भनणरक्रर् हुनेछ।
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ु ी १
अनुसच
(दफा ३ सं ग सम्बणतिर्)
राहर् माग भनिेदन
श्रीमान् अध्र्ि ज्र्ू,
..................... टोि विकास सं स्था,
भिमाद नगरपाभिका, ......, र्नहू ाँ ।
विषर् : राहर् उपिब्ि गराई पाउाँ ।

प्रस्र्ुर् विषर्मा विश्िमा महामारीको रुपमा फैभिरहे को नोिि कोरोना िाइरस (COVID19) को
सं क्रमणबाट बच्न, तर्ूभनकरण गना र नगर िेत्रभित्र फैिन नददन नेपाि सरकार र्था भिमाद
नगरपाभिकाको भनणार्ानुसार िकडाउनको समर्मा मेरो दै भनक ज्र्ािा/ मिदुरी/ आर् आिानका कार्ा
ठप्प िएकोिे ममा आणश्रर् पररिारको दै भनक गुिाराका िाभग िचा िुटाउन समस्र्ा िएकोिे भनर्मानुसार
राहर् उपिब्ि गराई ददनुहन
ु र्पभसिको वििरण िरी र्ो भनिेदन पेश गरे को छु ।
राहर् प्राप्र् गने व्र्णिको वििरण :
१. नाम थरिः

२.बाबु/पभर्को नामिः

३.बािे/ससुराको नामिः

4. आणश्रर् पररिार सं ख्र्ा :

5. स्थार्ी ठे गाना :

6.हािको ठे गाना :

7. टे भिफोन िामोबाइिनम्बर (िएमा) :
8. दै भनकज्र्ािादारीमाकार्ारर् स्थानिः

9.गने कामको वििरणिः

10.पेश गरे को कागिार्को वििरण :(कम्र्ीमा कुनै एक कागिार् सं िग्न हुनपु ने)
क.नेपािी नागररकर्ाको प्रमाणपत्रको प्रभर्भिवप िा,
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ि.गररब घर पररिार पररचर्पत्रको प्रभर्भिवप िा,
ग.सिारी चािक अनुमभर्पत्रको प्रभर्भिवप िा,
घ. अतर् (िुिाउने)
१1. राहर्भिने व्र्णिको स्ििःघोषणा :
म र मेरो पररिारका सदस्र्िे रोिगारी, स्िरोिगारी िा अतर् कुनै माध्र्मबाट आर्आिान गरे का छै नन्
। मैिे र्स्र्ो राहर् सुवििा दोहोरो भिएको छै न र भिने पभन छै न । माभथ पेश गरे को वििरण ठीक
सााँचो हो । व्र्होरा फरक परे मा प्रचभिर् कानून बमोणिम सहुाँिा बुझाउाँिा ।

भनिेदक :

औठाको छाप

दस्र्िर् :

दार्ााँ

बार्ााँ

भमभर् :
..............................................................................................................................
............
भनिेदकको व्र्होरा सवह सााँचो िएकोिे राहर् उपिब्ि गराउन उपर्ुि दे णितछ ।
भसफाररश गने :

प्रमाणणर् गने िडा अध्र्ि :

दस्र्िर् :

दस्र्िर् :

नाम थर :

नाम थर :

पद :

पद :

टोि विकास सं स्था :
भमभर्िः

भमभर्िः
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ु ी 2
अनुसच
(दफा ७ को उपदफा 1 साँग सम्बणतिर्)
भिमाद नगरपाभिका
....... नं. िडा कार्ाािर्
(राहर् विर्रण अभििे ि)
राहर्
िुणझ
राहर् प्राप्त
क्र.

गने

स.

व्र्णिको
नाम

पररिा
र
सं ख्र्ा

ठे गाना
उमे

र्था

र

सम्पका
नं.

िािे/

िािु/प

को

कै

को

दस्र्ि

वफ

नाम

र्

र्र्

ससुरा

भर्को
नाम

भिने

राहर्को वििरण

सामानको

पररमा

नाम

ईकाइ

1.चामि

के.िी.

2. दाि

के.िी.

3. र्ेि

भि.

4. नून

प्र्ाकेट

5. सािुन

गोटा

ण

राहर् विर्रण गनेको
दस्र्िर् :
नाम थर :

पद :
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सम्पका नं. :

ु ी 3
अनुसच
(दफा 7 को उपदफा 2 साँग सम्बणतिर्)
भिमाद नगरपाभिका
(राहर् विर्रणको प्रभर्िेदन)
राह

राहर्को वििरण
राहर् प्राप्त

परर

ठे गाना

क्र.

गने

िार

उमे

र्था

स.

व्र्णिको

सं

र

सम्पका

नाम

ख्र्ा

नं.

िािु/प

िािे/ससु

भर्को

राको

नाम

नाम

विर्
रण
गरे
परर
सामान

ईका

मा

को नाम

इ

ण

1.चामि के.िी.
2. दाि

के.िी.

3. र्ेि

भि.

4. नून

प्र्ाके
ट

5.
सािुन
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र्

गोटा

को
भमभर्

ि
डा
नं.

कै
वफ
र्र्

