स्थानीय राजपत्र

भिमाद नगरपाभिकाद्वारा प्रकाशित

खण्ड ३) भिमाद काभतिक २१ गते, २०७६ साि (सं ख्या ५

िाग २
भिमाद नगरपाभिका
स्थानीय सरकार सं चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोशजम भिमाद नगर कायिपाभिकािे
बनाएको ति िेशखए बमोशजमको कायिविभि सििसािारणको जानकारीको िाभग प्रकािन गररएको छ ।
सम्बत् २०७६ सािको कायिविभि नं. ३
भिमाद नगरपाभिकाको पिु विकास अनुदान कायिक्रम सञ्चािन कायिविभि, २०७६
१. प्रस्तािनााः भिमाद नगरपाभिकाको कृवि व्यिसाय प्रिर्द्िन ऐन २०७५को दफा ८, को उपदफा (२) र (३)
बमोशजम कृवि व्यिसायको प्रिर्द्िनको िाभग दफा ७ को खण्ड (क) र सोही ऐनको दफा ३६ बमोशजम नगर
भित्रका कृिकहरुका िाभग पिुपािन व्यिसायमा राज्यस्तरबाट सहयोग पुर्याउदा मनोबि उच्च हुन,े पिुजन्य

पदाथिको उत्पादन र उत्पादकत्िमा िृवर्द् हुने र पिुपािन व्यिसायमा भनरन्तरता पाईरहनुका साथसाथै कृविजन्य

खण्ड ३) सं ख्या ५ स्थानीय राजपत्र िाग २ भमभत २०७६/०७/२१
उत्पादनमा आयात प्रभतस्थापनका साथै कृविमा आत्मभनििर हुने िएकािे नगरपाभिकाबाट कृिकहरुिाई प्रदान
गररने अनुदान एिं सहयोग कायिक्रमिाई व्यिशस्थत गनि िान्छनीय िएकािे यो "कायिविभि" जारी गररएको छ
।

२. सं शिप्त नाम र प्रारम्ि
(क) यस कायिविभिको नाम “पिु विकास अनुदान कायिक्रम सञ्चािन सम्बन्िी कायिविभि २०७६” रहे को छ ।
(ख) यस कायिविभि कायिपाभिकाको बैठकबाट पाररत िएको भमभतबाट प्रारम्ि हुनछ
े ।
३. पररिािा

वििय िा प्रसङ्गिे अको अथि निागेमा यस कायिविभिमााः-

(क) ''प्रमुख'' िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको प्रमुखिाई सम्झनुपदिछ ।

(ख) "उप प्रमुख" िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको उप प्रमुखिाई सम्झनुपछि ।
(ग) "कायिपाभिका" िन्नािे भिमाद नगर कायिपाभिका सम्झनुपछि ।

(घ) "प्रमुख प्रिासकीय अभिकृत" िन्नािे यस भिमाद नगरपाभिकाको प्रमुख प्रिासकीय अभिकृत सम्झनुपछि ।
(ङ) "प्रदे ि मन्त्रािय" िन्नािे गण्डकी प्रदे ि िूभम व्यिस्था कृवि तथा सहकारी मन्त्राियिाई सम्झनुपदिछ ।
(च) "विियगत िाखा" िन्नािे नगरपाभिका अन्तरगत रहे को कृवि तथा पिुसेिा िाखा र सो अन्तरगतका
केन्र समेतिाई बुझाउदछ ।

सेिा

(छ) "िडा सभमभत" िन्नािे भिमाद नगरपाभिका अन्तगितका िडा सभमभत िन्ने सम्झनुपदिछ ।

(ज) "फामि सुदृविकरण" िन्नािे हाि िईरहे को पिुपािन फामिमा उत्पादन र उत्पादकत्ि नयााँ प्रविभियुक्त र
व्यिशस्थत गराउने िन्ने सम्झनुपदिछ ।

(झ) "विियगत सभमभत" िन्नािे कृवि व्यिसाय प्रिर्द्िन ऐन २०७५को दफा ७(क) बमोशजम गठनिएको
स्थानीय कृवि व्यिसाय प्रिर्द्िन सभमभत िन्ने बुझ्नुपदिछ ।

(ञ) "श्रोत केन्र" िन्नािे पिु तथा पिुजन्य उत्पादनको िाभग पाठापाठी, पाडापाडी, बाच्छाबाच्छी, माछाका
िुरा, स्थानीय तथा उन्नत जातका हााँसकुखुरा तथा अन्य घरपािुिा पिुपन्छी तथा उन्नत डािे तथा िुई घााँसका
भबउ

भबरुिाहरु उपिब्ि हुन सक्ने िेत्र िन्ने बुझ्नुपदिछ जुन व्यशक्तगत या सामुवहक दुिै हुन सक्छ ।

(ट) “मोडेिफामि” िन्नािे कम्तीमा ५ रोपनी जभमन िएको, उन्नत प्रविभियुक्त कृविफामि जसको आम्दानीिे

कम्तीमा पभन पररिारिाई आत्मभनििर बनाउने गरी व्यिसावयक रुपमा कृवि तथा पिुपन्छी जन्य उत्पादनको
िाभग स्थापना गररएको फामि िन्ने सम्झनु पदिछ र सो िब्दिे कृवि, पिुपन्छी तथा मत्स्यसाँग सम्बशन्ित छु ट्टाछु ट्टै

बािी िस्तु िा दुई िा दुईिन्दा बवि बािी िा िस्तुको एकीकृत रुपमा सञ्चािन गररएको उत्पादनमुिक
फामििाई सम्झनु पदिछ ।

खण्ड ३) सं ख्या ५ स्थानीय राजपत्र िाग २ भमभत २०७६/०७/२१
(ठ) "पिु विकास कायिदि"(Livestock Action Team) िन्नािे नगरपाभिकाको यसै कायिविभिको दफा १४

अनुसार गठन िएको सभमभत िन्ने बुझ्नुपदिछ ।

(ड) "अनुदान कायिक्रम" िन्नािे यस कायिविभिको दफा ५ मा उल्िेशखत कायिक्रमहरुिाई सम्झनुपदिछ ।
४. उद्देश्य
यस कायिविभिका उद्देश्यहरु दे हाय बमोशजम हुनेछन,

(क) "भिमाद नगरपाभिकाको आिार पयिटन कृविमा याशन्त्रकीकरण आभथिक समृवर्द्को पूिाििार" िन्ने यस
नगरपाभिकाको नारा नै रहे कोिे कृवि िेत्रमा विद्यमान भनिािहमुखी प्रणािीबाट क्रमि व्यिसायोन्मुख हुदै
व्यिसावयक पिुपािन पर्द्भत भनमािण गने ।

(ख) बेरोजगार, अििबेरोजगार तथा बैदेशिक रोजगारीबाट फकेका जनिशक्तहरुिाई प्रत्यि रोजगार प्रदान गरी
स्िदे िभित्रै भसजिना हुने रोजगारीमा आकविित गने ।

(ग) कृिकहरुिाई परम्परागत पिुपािन पर्द्भतबाट माभथ उठाई आिुभनक तथा बैज्ञाभनक तररकािे पिुपािन
गनिको िाभग अभिप्रेररत गने ।

(घ) नयााँ नयााँ प्रविभिको प्रयोग गरी पिुजन्य पदाथिको उत्पादन र उत्पादकत्ि िृवर्द् गने ।

(ङ) युिाहरुिाई आयआजिनमा टे िा पुर्याई कृिक पररिारको गररबी न्यूभनकरणमा सहयोग पुर्याउने ।
५. पिु विकास अनुदानका कायिक्रमहरुाः

यस कायिविभि अन्तरगत दे हाय बमोशजमका कायिक्रमहरु रहनेछन् ।
(क) श्रोतकेन्र स्थापनाको िाभग सहयोग
(ख) मोडेि फामि स्थापना सहयोग

(ग) व्यिसावयक फमि सुदृविकरणको िाभग सहयोग
(घ) पकेट िेत्र स्थापनाको िाभग अनुदान

(ङ) पिुिस्तु तथा हााँस कुखुराका गोठ खोर सुिार अनुदान
(च) प्रजनन्को िाभग बोका तथा रााँगा खररद अनुदान
(छ) माछा पोखरी भनमािण तथा सुदृविकरण

(ज) उन्नत नश्लका माउ पिु खररदमा िु िानी अनुदान
६. कायिक्रम कायािन्यन प्रकृया

१. पिुविकास अनुदान कायिक्रम सञ्चािन गदाि दे हाय अनुसारका प्रवक्रयाहरु चरणिर्द् रुपमा गररनेछ,
(क) कायिक्रमको माग सं किनको िाभग सूचना प्रकािन गररनेछ,

(ख) अनुसूची १ बमोशजम आिेदनपत्र तथा सं शिप्त कायियोजना भिईनेछ,

खण्ड ३) सं ख्या ५ स्थानीय राजपत्र िाग २ भमभत २०७६/०७/२१
(ग) अनुदानको प्रकृभत अनुसारको स्थिगत अनुगमन गरी अनुसूची २ अनुसारको मुल्याङ्कन गरी बिी अंक प्राप्त
गनेिाई मेररटको आिारमा छनौट गररनेछ,

(घ) दफा ६(ग) अनुसार छनौट िएका िािग्राहीसं ग अनुसूची ३ अनुसारको सम्झौता गररनेछ,

(ङ) विियगत सभमभतका सदस्य, िडा सशचि र पिुसेिा िाखाका प्राविभिकको मुल्याङ्कन प्रभतिेदनका आिारमा
फमि या कृिकको बैंक खातामा िुक्तानी ददइनेछ ।

७. कायिक्रममा सं िग्न भनकाय हरु र भतनको शजम्मेिारी

१. पिुविकास अनुदान कायिक्रम सञ्चािन गदाि दे हाय अनुसारका भनकायहरुको दे हाय बमोशजमका शजम्मेिारी
रहनेछ ।

(क) कृिक/फामिको शजम्मेिारी

१. आफुिे पेि गरे को कायियोजना अनुसार काम गने भिशखत प्रभतिर्द्ता जाहे र गने र सोही मुताविक

कायिक्रम सञ्चािन गने ।

२. एक पटक अनुदान रकम प्राप्त गररसकेपभछ कम्तीमा ३ बििसम्म व्यिसायिाई भनरन्तरता ददनुपनेछ। यदद
सो अििीमा व्यिसाय छाडेमा अनुदान पाएको रकम सरकारी बााँकी सरहअसुि उपर गररनेछ ।
(ख) पिुसेिा िाखाको शजम्मेिारी

१.नगरपाभिका र िडाका पिुसेिा तफिका कायिक्रमहरुको बारे मा िडामा र नगरपाभिकािाई चौमाभसक रुपमा
जानकारी गराउने ।

२. सूचना प्रकािन गरी कृिकहरुबाट दरखास्त आह्वान गने
३. पिु विकासमा अनुदानको िाभग छनौट गदाि
िुक्तानीको िाभग भसफाररस गने ।

दफा ८ मा उल्िेशखत बुंदाहरुको आिारमा मुल्याङ्कन गने र

४. उद्यमीहरुिाई आिश्यक पने प्राविभिक सेिा उपिब्ि गराउने ।
८. छनौटका आिारहरुाः

१. पिुविकास अनुदान कायिक्रम सञ्चािन गदाि दे हाय अनुसारको आिारमा कायिक्रम सञ्चािन गररन्छाः
(क) पेि गरे को कायियोजनामा कम्तीमा ५० प्रभतित िगानी कृिक स्ियं गनुप
ि नेछ ।
(ख)

पेि गरे को कायियोजना आभथिक तथा प्राविभिक वहसाबिे सम्िाव्य र िातािरण प्रभतकुि प्रिाि नपाने

खािको हुनपु नेछ ।

(ग) पिुपािन, पिुजन्य पदाथि प्रिोिन तथा विक्री वितरणसं ग सम्बशन्ित व्यिसाय हुनपु नेछ ।

(घ) सम्बशन्ित पिुपन्छी/पिुजन्य पदाथिको उत्पादन पकेट िेत्र, दुगम
ि र बजारिाई आिार माभन मवहिा,
दभितहरुिाई प्राथभमकता ददईनेछ िने कुनैपभन सरकारी भनकायबाट अनुदान पाएको २ बििसम्म अनुदान
ददईनेछैन।

खण्ड ३) सं ख्या ५ स्थानीय राजपत्र िाग २ भमभत २०७६/०७/२१
(ङ)

ु ी २ अनुसार मुल्याङ्कन गरर सबैिन्दा बिी अङ्क प्राप्त गने उद्यमीहरुिाई मेररटको आिारमा छनौट
अनुसच

(च)

छनौट िएका आिेदकहरुिाई पिु विकास कायिदि (Livestock action team) बैठकबाट अनुमोदन

गररनेछ।

गराउने ।

ु ी ३ अनुसार) गने ।
(छ) छनौट िएका उद्यमीहरुसाँग सम्झौता (अनुसच

(ज) सम्झौता अनुसार काम गरे को िा नगरे को यसै कायिविभिको दफा १६ अनुसार गठन िएको उपभमभतको
भसफाररसमा कायिक्रमको िाभग स्िीकृत िएको रकम चेक माफित उपिब्ि गराउने ।
९. अनुदान कायिक्रम सञ्चािन गने प्रवक्रया र कायियोजनााः
क्र.स.

कायिविभि

१.

नगरकायिपाभिका/िडा
सदस्यहरुिाई

उत्तरदायी सं स्था
प्रस्तावित

सभमभतको

कायिक्रमको

बैठक

बोिाई विियगत

अििारणा

र /पिुविकास

कायिअििी
सभमभत बिीमा

कायिक्रम सञ्चािन गने कायिविभि बारे जानकारी गराउने िाखा/िडा कायाििय

मवहना

चार

र प्रस्तावित कायिक्रम नगरपाभिकाबाट स्िीकृत गराउने
।
२

१५ ददनको समय ददई सूचना प्रकािन गने ।नेपािी नगरपाभिका
नागररकताको
बमोशजमको

कायियोजना,

प्रमाण

आिेदन

पत्रको

पत्र,

प्रभतभिपी,अनुसूची

प्रस्तावित

कामको

पिुसेिा १५ ददन

१ िाखा/िडा कायाििय

सं शिप्त

सम्बशन्ित व्यिसायमा कुनै ताभिम प्राप्त

गरे कोिए सो को प्रभतभिपी र सम्िि िएसम्म स्थिगत
फोटो समेत सं िग्न हुनपु नेछ ।
३

कायिक्रमको माग गरी तोवकएको समय अिभिभित्र परे का नगरपाभिका

पिुसेिा बिीमा

४

िािग्राही छनौट गनुि अशघ स्थिगत अनुगमनको िाभग पिु विकास कायिदि बिीमा
नगरको कायिक्रममा दफा १६(क) र िडाको कायिक्रममा (LAT)
मवहना

१

आिेदनहरुिाई पिुसेिा िाखा/िडा कायािियमा

दताि िाखा/िडा कायाििय

गने आिश्यक दरखास्त सं ख्या नपुगेमा जभत आिेदन पछि

मवहना

त्यभतिाई मात्रै कारिाही प्रवक्रया अगाडी बिाउने।
४

दफा १६(ख) अनुसार सभमभत गठन गने
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५

सं स्थाको दताि/निीकरण, पिुसंख्या, अनुिि, उद्यमिे स्थिगत
ओगट्ने

सम्बशन्ित

िेत्र,

घााँसको

कृिक/फमििे

िेत्रफि,
पेि

पिुजन्य

गरे को

उत्पादन अनुगमनउपसभमभत

कायियोजनाको

बिीमा
मवहना

१

आभथिक तथा प्राविभिक सम्िाव्यता, कायियोजना र पेि
गरे को

व्यिायप्रभत

उसको

ज्ञान

सीप/दिता

आदद

ु ी २ अनुसार मुल्याङ्कन
विियिाई आिार बनाई अनुसच
गरर कृिक/फमिको छनौट गने ।
६

उपसभमभतिे भसफाररस गरे का कृिक/उद्यमी हरुिाई पिु पिु विकास कायिदि

७

चरण ६ अनुसार छनौट गररएका कृिकहरुको नामाििी पिुसेिा िाखा /िडा पन्र ददन

८

छनौट िएका कृिकहरुिे पिु सेिा िाखाबाट अनुदान कृिक

विकास कायिदि (LAT)को बैठकबाट छनौट गने ।
प्रकािन गरर सम्पकि राख्नको िाभग बोिाउने

कायाििय

ु ि पिुसेिा िाखासाँग परामिि गरर व्यिसाय
प्राप्त गनुप
ि ि
सञ्चािनको

िाभग

आिश्यक

पने

सात ददन

अन्य

पुिाििार

बिीमा
मवहना

गोठ,प्रिोिन स्थि छनौट, आदद तयार गने र सो को
जानकारी पिु सेिा िाखािाई गराउने ।
९

कृिकको तफिबाट आिश्यक पुिाििार तयार िईसकेपभछ नगरपाभिका/िडा
ु ी ३ अनुसार वर्द्पशिय सम्झौता गरर कायिक्रममा कायाििय
अनुसच
उल्िेख िएको रकम बराबरको चेक माफित भसिै रकम
उपिब्ि गराउने । यसरी उपिब्ि गराउाँ दा दुई वकस्ता

गने प्रथम वकस्ता बापत ५० प्रभतित र काम सम्पन्न
पश्चात बााँकी रकम उपिब्ि गराउने ।
१०

सम्बशन्ित
भनयभमत

पिु सेिा िाखा र भसफाररस गने सं स्थािे पिुसेिा िाखा

रुपमा

उद्देश्य

अनुरुप

काम

िए

निएको

भनयभमत

अनुगमन गरी नगरपाभिकामा प्रभतिेदन बुझाउने ।
११

पिु सेिा िाखािे चौमाभसक र िावििक प्रभतिेदन तयार पिुसेिा िाखा

१२

अन्य कायि नगरकायिपाभिकािे तोके बमोशजम हुनछ
े ।

गरर नगरकायिपाभिकामा पेि गने ।

चौमाभसक
रुपमा

१
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१०. कायिक्रम सञ्चािनको िाभग मापदण्ड
यस कायिविभि अनुसार कायिक्रम सञ्चािन गनिका िाभग दे हाय अनुसारका मापदण्ड अपनाईने छ ।
(क) श्रोतकेन्र स्थापनाको िाभगाः
क्र.स.
१.

गाईिैसी

स्थानीय कुखुरा

बाख्रा

दै भनक ५०० भिटर दुि सं किन बावििक १०० बवि पाठापाठी कशम्तमा
हुने

२.

उत्पादन

गनि सक्ने

बावििक

१०

िन्दा

बिी सहकारी

बाच्छी/पाडी उत्पादन गनि सक्ने

३.

एउटै

फमि

या

२०

गरी

पाठापाठीको

बजारीकरण िएको

िएमा

उत्पादन

२००

माउ

कुखुरा

२०० बायोसेक्युररटीको व्यिस्था िएको

बजारीकरण गनि सक्ने

गरी

जनासम्म एउटै फमि या २० जनासम्म आिुभनक

ह्याचरी

मेशिनबाट

कृिकहरुको समुहमा यो कायिक्रम कृिकहरुको समुह िा ठू िो चल्िा उत्पादन गनि सक्ने
सञ्चािन हुनेछ ।

४.

सं ख्यामा िए सहकारीमा यो
कायिक्रम सञ्चािन हुनछ
े ।

पर्याप्त मात्रामा वहउाँ दे ,बिे, बहुबिे पर्याप्त
तथा डािे घााँसको खेती गरे को

मात्रामा

िुई

डािे घााँसको खेती गरे को

तथा

(ख) व्यिसावयक फमि सुदृविकरणको िाभगाः

फमिका पिुिस्तुहरुका िाभग खानेपानीको व्यिस्थापन, मि व्यिस्थापन तथा आिुभनक यन्त्र, उपकरण खररद र
वफवटङ ।

(ग) पिुिस्तु तथा हााँसकुखुराको गोठ खोर सुिारका िाभगाः

परम्परागत रुपमा पाभिएको खोर गोठमा आिुभनक र िैज्ञाभनक पर्द्भतबाट पािन गने गरर
1१. पकेटिेत्र स्थापनाको िाभग अनुदानको प्रवक्रया
(क) कायिक्रममा उल्िेख िएको िडा/गाउाँ मा सििपिीय िेिाको आयोजना गने

(ख) इच्छु क तथा सिम कृिक छनौट गनि जनप्रभतभनभि, िडाका कृवि सं योजक र िडा कायािियिे मनोनयन
गरे को एक जना गरी भतन सदस्य छनौट उपसभमभत गठन गने ।

(ग) उक्त उपसभमभतिे छनौट गरे का कृिकहरुिाई िडा सभमभतको भसफाररसमा ५० जना सम्म कृिक छनौट
गने ।
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(घ) छनौट िएका कृिकहरुिाई समािेि गरी एक सभमभत गठन गरी कृिकहरु मध्येबाट अध्यि उपाध्यि
सशचि कोिाध्यि सहसशचि चयन गरी १० जनाको सभमभत गठन गने

ु
(ङ) सो सभमभतका अध्यि र सशचि िा कोिाध्यिको सं यक्त
दस्तखत बाट सञ्चािन हुनेगरी नशजकैको बैंकमा
खाता सञ्चािन गने ।

(च) सभमभतिे कायियोजना प्रस्तुत गरी पकेट िेत्र स्थापनाको िाभग विभनयोशजत रकमबाट अनुदान माग्ने
(च) नगरपाभिका/िडा कायािियिे सम्बशन्ित कायिक्रम िीििकबाट सोही खातामा कायिक्रमको रकम
ददने ।

िुक्तानी

(छ) अनुदान प्राप्त गररसकेपभछ समुहका सदस्यहरु सबैको दस्तखत सवहतको िरपाई पेि गने ।
१२ .प्रजनन्को िाभग बोका तथा रााँगो खररदमा अनुदानको कायिक्रम सञ्चािन गने प्रवक्रया
१. पिुपािनमा सम्बशन्ित समुह/सभमभत िा सहकारीिे िडा कायािियको भसफाररसमा अनुसूची १ बमोशजमको
आिेदन ददन सक्नेछन् ।पिुसेिा िाखाको अनुगमन प्रभतिेदनको आिारमा पिुसेिा िाखा प्रमुखिे शस्िकृत गरी
िुक्तानीको िाभग भसफाररस गनि सक्नेछन् ।

२. उक्त अनुदान खरी बोकाको िाभग रु 7००० जमुनापारी, बारिेरी, भबट्टि तथा अन्य उन्नत बोकाको िाभग

रु १०००० र बोयर बोकाको िाभग रु ३०००० सम्म र प्रजनन्योग्य रााँगोको िाभग रु ४०००० सम्म
ाँ ीको
अनुदान उपिब्ि गराईनेछ ।यसरी उपिब्ि गराईएको रकम समुहमा कवहल्यै नमाभसने गरी भबउ पुज
रुपमा रहनेछ । यसैगरी उन्नत
गने

फमिहरुिे पवहिोपटक

गाईिैसी पािन गरी दुि र दुग्िजन्य पदाथिको उत्पादन तथा विवक्र वितरण

उन्नत जातका गाईिैसी खररद गदाि प्रभत पिु बिीमा १०००० सम्म जम्मा ५

िटा सम्म पिु खररदको िाभग िु िानी अनुदान प्राप्त गनि सक्नेछन् । सो को कायिविभि यसै दफाअनुसार हुनेछ
।

१३. व्यिसावयक फामि सुदृविकरण तथा मागमा आिाररत कायिक्रमका िाभग अनुदान कायिक्रम र रकमाः
अनुदान

१

गोठ खोर सुिार

५०००० सम्म

२

च्याफकटर

२५०००० सम्म

३

स्टीि भमल्क क्यान

५००० सम्म

४

दह्वि ब्यारो

७००० सम्म

५

जेटस्प्रे

२०००० सम्म

कायिक्रमको नाम

ददने अनुदान

ददन स्िीकृत गने भनकाय

क्रस.

सवकने रकम

नगरपाभिकाको
िाखािे,

सम्बशन्ित

कैवफयत

कायिक्रम

पिुसेिा

विियिाखाको

राय

िडा कायािियको कायिक्रम

सल्िाहमा िडा कायािियिे
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६

दुग्ि सं किन केन्र १००००० सम्म
स्थापना
सहयोग

अनुदान

१४. नगरस्तरीय पिु विकास कायिदि (Livestock Action Team) LATको गठन तपिीि बमोशजम हुनेछ
।

सं योजकाः प्रमुख प्रिासकीय अभिकृत

सदस्याः नगरकायिपाभिकाबाट पिुविकास िाखा हे ने कायिपाभिका सदस्य १ जना
सदस्याः मवहिा कायिपाभिका सदस्यबाट १ जना

सदस्याः नगरपाभिकािे तोकेको व्यिसावयक कृिक फमि/समुह िा उत्पादक सहकारी बाट १ जना प्रभतभनभि
सदस्य सशचिाः प्रमुख पिुसेिा िाखा

१५. नगरस्तरीय पिुविकास कायिदिका काम कतिव्य र अभिकार

क) नगरको आभथिक विकासमा योगदान पुर्याउन पिु विकासको योजना भनमािण गरी नगरपाभिकामा भसफाररस
गने ।

सो को िाभग भनम्नअनुसार गने ।

(१) पिु विकासको िाभग एक गाउाँ एक उत्पादनको िाभग िेत्र छनौट ।
(२) उशचत िासस्थान र सन्तुभित आहारा व्यिस्थापनको िाभग
(३) नश्ल सुिार अभियानको िाभग

(४) स्िच्छ मासुको िाभग पिु ििस्थि भसफाररस
(५) पिुपन्छी तथा पिुजन्य पदाथि विक्री केन्र

१६. यस कायिविभि अनुसार अनुदान प्राप्त कृिक/फामिहरुिे अनुदानको सदुपयोग गरे नगरे को अनुगमन गनिको
िाभग भनम्न अनुसारको अनुगमन उपसभमभत गठन गररनेछ ।
क. नगरस्तर अनुगमन उपसभमभत

सं योजकाः कृवि तथा पिुसेिा हे ने कायिपाभिका सदस्य
सदस्याः योजना िाखाको प्रभतभनभि

सदस्यसशचिाः पिुसेिा िाखा प्रमुख
ख.िडास्तर अनुगमन उपसभमभत

सं योजकाः सम्बशन्ित िडाका कृवि िेत्र हे ने िडा सदस्य
सदस्याः पिुसेिा िाखाका प्रभतभनभि
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सदस्यसशचिाः सम्बशन्ित िडा सशचि

१७. उप सभमभतका काम कतिव्य र अभिकाराः

क. शस्िकृत पररयोजनाको अनुदान प्राविभिक सभमभतको भसफाररस अनुसार िए निएको हे ने।
ख. कृिकिे िुक्तानी भिन भबि िरपाई पररयोजनास्थिको तशस्बर समेत अििोकन गने

ग. अनुदान प्राप्त गने पररयोजनाको िौभतक भनमािण सवहतको कृयाकिापको मुल्याङ्कन गरी िुक्तानीको िाभग
भसफाररस गने ।

१८. बािा अड्काउ फुकाउनेाः यस कायिविभिमा िेशखएको कुरामा कुनै दद्ववििा उत्पन्न िएमा सो सम्बन्िी बािा
अड्काउ फुकाउने अभिकार भिमाद नगरपाभिका कायािियिाई हुनछ
े ।

यस कायिविभिमा िेशखएका विियहरु यसै बमोशजम हुनछ
े न् िने यसमा खुल्न नसकेका विियहरु पिुसेिा तथा
विकास सम्बन्िी सं घीय तथा गण्डकी प्रदे िका कानून बमोशजम हुनेछन् ।

१९ बचाउाः यस कायिविभि बन्नुअगाभड िए गरे का कामकारिाहीहरु यसै कायिविभि बमोशजम िएको माभननेछ ।

२०. सं िोिन तथा खारे जी : यो कायिविभि नगर कायिपाभिकािे आिश्यकतानुसार सं िोिन तथा खारे ज गनि
सक्नेछ ।
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अनुसूशच २
दफा ६(ख), ९(२), ११ र १२ सं ग सम्बशन्ित

भमभत : ...........................

श्रीमान् प्रमुख प्रिासकीय अभिकृत ज्यू
भिमाद नगरपपाभिका
नगरकायिपाभिकाको कायाििय
भिमाद तनहुाँ ।

विियाः पिुविकास अनुदान कायिक्रममा सहिागी हुन पाउाँ

यस नगरपाभिकाबाट सुचना िए अनुसार कायिक्रम सं चािनका िाभग यसैसाथ सं िग्न पररयोजना प्रस्तािमा उल्िेख
िए अनुसार श्रोत केन्र/मोडिफमि स्थापना/व्यिसावयक फमि सुदृविकरण/गोठ खोर सुिार/प्रजनन्का िाभग िाभग
बोका /रााँगा तथा उन्नत गाईिैसी खररद कायिक्रम सं चािनका िाभग जम्मा रु अिरुपी)-/..................... .

को योजना तयार पारी आिश्यक अन्य कागजातहरु सवहत भनयमानुसार अनुदान (........... ........... ............

सहयोगको िाभग यो भनिेदन पेि गरे को व्यहोरा अनुरोि गदिछु साथै तपशिि अनुसारका कागजातहरु यसै भनबेदन
सं िग्न कागजातहरु

साथ पेि गरे को व्यहोरा अनुरोि गदिछु ।

१. दताि प्रमाणपत्र, कर च ुक्ता प्रमाणपत्र, स्थायी िेखा नम्बर तथा िेखापररिण प्रभतबेदन प्रभतभिवप
२. पररयोजना प्रस्ताि / सं शिप्त कायियोजना

३. सं स्था सञ्चािक सभमभतको बैठक भनणियको फोटोकपी

४. प्रस्तावित पररयोजना स्थिको फोटो र प्रस्ताि मुल्याङ्कनिाई सहयोग हुने अन्य केही सपोटि डकुमेन्ट
िए सो समेत

भनिेदकको हस्तािराः
नामाः

ठे गानााः

मोिाईि नं
छापाः
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सं शिप्त कायियोजना
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िाभग सम्झौता पत्रको नमूना

सम्झौता पत्र

श्री भिमाद नगरपाभिका (यस पछश

पवहिो पि िभनने) र तनहुाँ शजल्िा भिमाद नगरपाभिका िडा नं. ........... मा

स्थापना िएको श्री ..................... फामि/समुह/सभमभत सहकारीका प्रोपाइटर िा अध्यि (यस पछी दोश्रो पि िभनने)
विच साझेदारी÷सहकायिमा आ.ि. ........... को अनुदान सहयोग कायिक्रम पाभिका िडा नं. ...

मा सं चािन गनि तपभसि

बमोशजमका सतिका अभिनमा रही यो सझौता–पत्रमा हस्तािर गरी भियौं÷ददयौं ।
तपभसि :
१. यो सम्झौता सम्झौता िएको भमभतबाट प्रारम्ि हुनेछ।

दोस्रो पििे कायािियको िागत इविमेट अनुसार ..................व्यिसाय ................(व्यिसायको आकार उल्िेख
गनुप
ि ने) मा

सञ्चािन गरे को हुन ु पने छ । यसरी स्थापना गररने फामिको कुि िागतको बिीमा ....... प्रभतितिे हुन

आउने रु. .................. अिेरुपी ............................ रकम अनुदान स्िरुप पवहिो पििे दोस्रो पििाई उपिब्ि
गराउने छ ।
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२. कायिक्रम िुरु गनिको िाभग पेश्की रकम आिश्यक िएमा पिु विकास कायिदिको भसफाररसको आिारमा कुि िागत
रकमको बविमा २० प्रभतित रकम पेश्की स्िरुप उपिब्ि गराउन सक्नेछ । कायिसम्पन्नताको आिारमा उक्त अनुदान
रकम बिीमा ३ वकस्तामा उपिब्ि गराईनेछ ।
३. िागत ईविमेट अनुसारका वक्रयाकिापहरु दोस्रो पििे पवहिो पिको सहयोग भिई आफै सञ्चािन गनुप
ि नेछ ।
४. सम्झौता िएको भमभतिे १५ ददन भित्र िागत ईविमेट अनुसार कायि िुरु गररसक्नु पनेछ । यदद कायि िुरु निएमा
सम्झौता स्ित रद्द हुनेछ ।

५. दोश्रो पििे यवह २०७.......... साि ...............मवहना

...... गते भित्र िागत ईविमेट अनुसार कायि सम्पन्न

गर ीसक्नु पनेछ ।

६. दोस्रो पििे िागत ईविमेट अनुसारका वक्रयाकिापहरु आफैंिे नगरी कुनै अको पििाई ठे क्कापट्टामा कायिक्रम ददन
पाईने छै न ।
७.प्रथम पििे अनुदान प्राप्त गररसकेपभछ ३ बििसम्म व्यिसाय छाड्न पाईनेछैन ।

७. यस सम्झौतामा उल्िेख िएका भनयमहरु यसै बमोशजम र यसमा उल्िेख निएका भनयमहरु प्रचभित भनयम कानुन
बमोशजम िागू हुनेछ ।
प्रथम पिको तफिबाट

रोस्रो पिको तफिबाट

नाम,थर :

नाम,थर :

पद :

पद :

सं स्थाको नाम र छाप :

सं स्थाको नाम र छाप :

भमभत :

भमभत :
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आज्ञािे,

थमन भसं ह थापा

प्रमुख प्रिासकीय अभिकृत

खण्ड ३) सं ख्या ५ स्थानीय राजपत्र िाग २ भमभत २०७६/०७/२१
िाग २
भिमाद नगरपाभिकाको सूचना
भिमाद नगरपाभिकाको नगर शििा (तेस्रो सं िोिन) भनयमाििी, २०७६
भिमाद नगरपाभिकाको नगर शििा भनयमाििी, २०७५ िाई सं िोिन गनि बाञ्छनीय िएकोिे,
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ िे ददएको अभिकार प्रयोग गरी भिमाद
नगरपाभिकािे दे हायका भनयमहरु बनाएको छ ।
१. सं शिप्त नाम र प्रारम्िाः (१) यी भनयमहरुको नाम " भिमाद नगरपाभिकाको नगर शििा (तेस्रो सं िोिन)
भनयमाििी, २०७६" रहे को छ ।
(२)

यो भनयमाििी तुरुन्त प्रारम्ि हुनेछ ।

२. भनयमाििीको पररच्छे द १२ मा सं िोिन –

क. पररच्छे द १२ को "विदा तथा काज सम्बन्िी व्यिस्था" िन्ने िव्दहरुको सट्टा "विदा, काज तथा

३.

अिकाि (अभनिायि तथा स्िेशच्छक) सम्बन्िी व्यिस्था" िन्ने िब्दहरु राशखएका छन् ।

भनयमाििीको भनयम ६५ को उपभनयम (२) पभछ दे हायको िाक्यांि थप गररएको छ ।

"साथै शििकको राजीनामा विद्यािय व्यिस्थापन सभमभतको भसफाररसमा शििा, युिा तथा खेिकुद िाखा
प्रमुखिे स्िीकृत गनेछ । शििकको अभनिायि तथा स्िेशच्छक अिकाि सम्बन्िी आिश्यक कामकाज पभन
उक्त िाखािे नै गनेछ"

प्रमाणीकरण भमभताः २०७६/०७/२१
आज्ञािे,

थमन भसं ह थापा

प्रमुख प्रिासकीय अभिकृत

सूचना तथा अभििेख केन्र, भिमाद मुदरत । मूल्य रु. 80।-

