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परेवास नगयऩालरका

परेवास नगय कामयऩालरकाको याजऩत्र
खण्ड: ३

सॊ ख्मा: ९

लभलत: २०७७/०६/२२

बाग-२
परेवास नगय कामयऩालरका

परेवास नगयऩालरकाको कृषष व्मवसाम प्रवर्द्यन कामयषवलध, २०७७
कामयऩालरकावाट स्वीकृत लभलत : २०७७/०६/२२

नेऩारको सॊ षवधान २०७२ को अनुसूची-८ “स्थालनम तहको अलधकायको सूची” भा व्मवस्था बए
अनुसाय कृषष उत्ऩादन तथा व्मवस्थाऩन, ऩशु स्वास््म

तथा कृषष प्रसायको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी

कामयहरु स्थानीम तहफाट सम्ऩादन गनुय ऩने बएको य सॊ घघमता कामयन्वमनको सन्दबयभा फजेट
कामयक्रभ, जनशघि तथा साधन श्रोतहरु स्थानीम तहभा हस्तान्तयण हुदै गये को सन्दबयभा कृषक
सभुदामको

घजषवकोऩाजयनभा

अनाददकारदे घख

भहत्वऩूण य

स्थान

ओगटे को

कृषष

व्मवसामराई

षवषवलधकयण, व्मवसामीकयण, आमभुरक तथा सम्भालनत ऩेशाको रुऩभा षवकास गयी कृषष जन्म
वस्तुको उत्ऩादन, उत्ऩादकत्व वृषर्द् गदै

फजायीकयण तथा प्रशोधन व्मवस्थाऩन गरय मस

नगयऩालरकाकाफाट सॊ चारन हुने कृषष षवकास सम्फन्धी कामयक्रभहरुको प्रबावकायी कामयन्वमनको
रालग परेवास नगयऩालरकाको कृषष व्मवसाम प्रवर्द्यन सम्फन्धभा व्मवस्था गनय फनेको ऐन,२०७५
को दपा ३६ फभोघजभ कामयलफलध तमाय गयी जायी गरयएको छ।
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ऩरयच्छे द-१
प्रायघम्बक
१.

सॊघऺप्त नाभ य प्रायम्ब:
क.

मो कामयषवलधको नाभ “परेवास नगयऩालरकाको कृषष व्मवसाम प्रवर्द्यन कामयषवलध २०७७”
यहे को छ।

ख.
ग.
२.

मो कामयषवलध तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ।

मो कामयषवलध परे वास नगयऩालरका बय रागु हुनेछ।

ऩरयबाषा : लफषम य प्रसॊ गरे अको अथय नरागेभा मस कामयषवलधभा
क.

“नगयऩालरका” बन्नारे परेवास नगयऩालरका सम्झनु ऩने छ।

ख.

“कामयऩालरका”बन्नारे परेवास नगयऩालरका नगय कामयऩालरकाको कामायरम राई सम्झनु
ऩने छ।

ग.

“शाखा” बन्नारे परे वास नगयऩालरकाको कृषष तथा ऩशु षवकास शाखा राई सम्झनु ऩने
छ।

घ.
ङ.

“वडा” बन्नारे परे वास नगयऩालरका अन्तगयत ऩने ११ वटा वडाहरु सम्झनु ऩने छ।

“प्राषवलधक” बन्नारे परे वास नगयऩालरकाभा कामययत वा कृषष षवकास शाखारे तोषकएको
सम्फघन्धत प्राषवलधक सम्झनु ऩने छ।

च.

“कृषक” बन्नारे कृषष ऩेशाराई प्रभुख ऩेशा फनाई

५० (ऩचास) प्रलतशत बन्दा फढी

सभम य ऩरयश्रभ (भानलसक वा शारयरयक) सो ऩेशाभा रगानी गये को य ऩारयवारयक खचयको
कम्तीभा (चालरस) प्रलतशत मोगदान कृषष ऩेशाको आम्दानीफाट हुने गये को व्मघि वा
एकाघयको ऩरयवायराई सम्झनु ऩछय ।
छ.
ज.

“कृषष” बन्नारे फागफानी, अन्नफारी, नगदे फारी, भाछा, भौयी, ये शभ, च्माउ ...रगामतका
तथा ऩशुऩॊऺीऩारन बन्ने सघम्झनुऩछय ।

“सहकायी” बन्नारे प्रचलरत कानून फभोघजभ दताय बएको कृषष सम्फन्धी कामय गने सॊ स्था
राई सम्झनुऩछय।

झ.

“कृषक सभूह” बन्नारे कृषष ऩेशाभा सॊ रग्न बई लभल्दजुल्दा सभस्मा, आवश्मकता य
चाहनाहरु बएका न्मू नतभ १० वा सो बन्दा फढी व्मघिहरु लभरे य साभूषहक प्रमत्नद्वाया
कृषष ऺेत्रभा साझा उद्देश्महरु प्राप्त गनय स्थाऩना बई आलधकारयक लनकामभा दताय बएको
सॊ स्थाराई सम्झनु ऩछय ।

ञ.

“स्थालनम सलभलत बन्नारे ”

"अनुदानको भर लफतयण व्मवस्थाऩन लनदे घशका २०७७" को

दपा १० फभोघजभको स्थालनम तह भर लफतयण व्मवस्थाऩन सलभलत सम्झनु ऩछय ।
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ट.

३.

“भर”

बन्नारे नेऩार सयकाय फाट अनुदान प्राप्त यासामलनक, प्राङगारयक, सघम्भघश्रत, य

ु भर सम्झनु ऩछय ।
घजवाणुमि

उद्देश्म: मो कामयषवलधको लनम्न अनुसायको उद्देश्म यहे को छ।

क.
ख.
ग.
घ.

कृषष पाभय, सभुह दताय तथा नषवकयण राई व्मवघस्थत गने ।
भर लफषक्रराई सहज य गुणस्तरयम फनाउने ।
भासु लफषक्रराई सहज य गुणस्तरयम फनाउने ।

प्रषवलध हस्तान्तयण भापयत कृषष व्मवसामराई व्मवसामीकयण गयी आत्भलनबयय, आधुलनक
य प्रलतस्ऩधॉ फनाउने ।

ङ.

कृषष उऩजको सयर य सुरब फजाय ऩहुॉच वृषर्द् गदै आमात प्रलतस्थाऩन गरय लनमायत
प्रफधयन गदै कृषकहरुको आमस्तयभा सुधाय गने ।

च.

४.

कामयक्रभहरु व्मवघस्थत, ऩायदशॉ य प्रबावकायी रुऩभा सॊ चारन गने।
ऩरयच्छे द-२

कृषष तथा ऩशुऩॊऺी पाभय दताय सम्फन्धी व्मवस्था
१.

कृषष व्मवसाम सञ्चारन गनय चाहाने कृषकरे परे वास नगयऩालरका कृषष प्रफर्द्यन
सम्फन्धभा व्मवस्था गनय फनेको ऐन २०७५ दपा २८ फभोघजभ दताय गनय सक्नेछन ।

२.

उऩदपा १ फभोघजभको व्मवसाम दताय गनय तऩघशर फभोघजभको भाऩदण्ड ऩुया गनुऩ
य ने छ
।
क.

खाद्यान्न फारी: २० योऩनी

ख.

तयकायी फारी: ३ योऩनी खुल्रा वा प्राघस्टक घय लबत्र खेलत ३०० वगय लभटय

ग.

भौयीऩारन:२० वटा घाय

घ.

च्माउ खेलत: कन्म वा गोब्रे ५०० फगय षपट डोभ हाउस लबत्र, वा लसताके ५००
भुढाभा

ङ.

परपुर तथा नगदे फारी : १० योऩनी

च.

परपुर नसययी : न्मुनतभ १०००० षवरुवा उत्ऩादन गनुऩ
य ने

छ.

भाछाऩारन : ३०० फगयलभटय ऩोखयी

ज.

बेडा फाख्रा : १५ गोटा भाउ

झ.

गाई बैलस : ५ गोटा भाउ

ञ.

हाॉस, टषकय, रौकाट:

ट.

ब्रोईरय :५०० गोटा

ठ.

१०० गोटा

रे मसय कुखुया : ३०० गोटा
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ड.

३.
४.
५.

ड्यूर ऩऩोज वा स्थालनम कुखुया :२०० गोटा

ढ.

ब्रोईरय कुखुया :५०० गोटा

ण.

फङगुय :५ गोटा भाउ

व्मवसाम दताय गनय तोकेअनुसाय दस्तुय लतनुऩ
य नेछ ।

व्मवसाम दताय ऩश्च्मात अनुसघु च १ फभोघजभको प्रभाणऩत्र उऩरब्ध गयाईनेछ ।
व्मवसाम दताय गनय तऩलसर फभोघजभको कागजात सङ्रग्न गनुऩ
य नेछ ।
क.

लनवेदन

ख.

सम्फघन्धत वडा कामायरमको लसपारयस

ग.

व्मवसाषमक कामयमोजना ( अनुसघु च ४ फभोघजभको )

घ.

नागरयकताको प्रलतलरषऩ

ङ.

रारऩुजायको प्रलतलरषऩ वा अकायको जग्गाको हकभा न्मुनतभ ५ वषे कयाय सम्झौता
सषहत रारऩुजायको प्रलतलरषऩ

च.

कृषक ऩरयचम ऩत्र

छ.

सलधॊ मायको भञ्जुयीनाभा सषहछाऩ सषहत

ज.

सञ्चारक को पोटा २ प्रलत ऩासऩोटय साइज

६.

एषककृत पभयको हकभा उऩदपा २ फभोघजभ प्रत्मेक ऺेत्रको न्मुनतभ भाऩदण्ड ऩुगेको

७.

दताय ऩश्चात पाभय प्रस्ट दे घखने गयी पाभय सञ्चारन स्थानभा साईन फोडय टाॉस गनुऩ
य नेछ ।

८.

हुनऩु नेछ ।

प्रभाण ऩत्र व्मवसाम स्थानभा दे घखने गरय याख्नुऩनेछ य नगयऩालरकाका कभयचायीरे हे न य
चाहे को फखतभा तुरुन्त दे खाउनुऩछय ।

९.

कृषकरे पाभय दताय क्रभभा व्मवसाषमक कामयमोजना षवऩरयतका कामय गये को ऩाईएभा
प्रभाणऩत्र यद्द गनय सषकने छ ।

५.

कृषष तथा ऩशुऩन्ऺी पाभय नषवकयण सम्फघन्ध व्मवस्था
१.

दपा ४ फभोघजभ दताय बएका कृषष व्मवसाम प्रत्मेक नमाॉ आलथयक वषयभा नषवकयण
गनुऩ
य ने छ ।

२.
३.

नषवकयणको रालग वडा कामायरमको लसपारयस सषहत सक्कर प्रभाणऩत्र ऩेश गनुऩ
य ने छ ।
नषवकयण गदाय गत आ

व को प्रगती (उत्ऩादन /

लफषक्रलफतयण) को

गनुऩ
य ने छ ।
४.
६.

नषवकयण को रालग तोके फभोघजभको शुल्क लतनुऩ
य ने छ ।

कृषक सभुह दताय सम्फन्धी व्मवस्था

षववयण ऩेश
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१.

कृषष ऩेशाभा सॊ रग्न बई लभल्दाजुल्दा सभस्मा, आवश्मकता य चाहनाहरु बएका न्मूनतभ
१० वा सो बन्दा फढी व्मघिहरु लभरे य साभूषहक प्रमत्नद्वाया कृषष ऺेत्रभा साझा
उद्देश्महरु प्राप्त गनय स्थाऩना बई खोलरएका कृषष सभुह नगयऩालरकाभा दताय गनुऩ
य ने छ
।

२.
३.

सभुह सलभलत दताय गनय तोकेअनुसाय दस्तुय लतनुऩ
य नेछ ।

सलभलत सभुह दताय गनय तऩलसर फभोघजभको कागजात सङ्रग्न गनुऩ
य नेछ ।
क.

लनवेदन

ख.

सम्फघन्धत वडा कामायरमको लसपारयस

ग.

सभुह सलभलतको लनणयमको प्रलतलरषऩ

घ.

सक्कर लफधान १ प्रलत

ङ.

सदस्महरुको नागरयकताको प्रलतलरषऩ

च.

भषहरा सदस्म ३३ % हुन ु ऩनेछ । साथै अध्मऺ, सघचव य कोषाध्मऺ भध्मे

छ.

अध्मऺ, सघचव य कोषाध्मऺको पोटा २ प्रलत ऩासऩोटय साइज

न्मुनतभ एक जना भषहरा हुनऩु ने छ ।

४.

दताय बएका सभुह राई अनुसघु च २ फभोघजभको प्रभाणऩत्र ददईनेछ ।

५.

सभुहरे दताय क्रभभा ऩेस गये को लफद्यान लफऩरयत काभ गये को ऩाईएभा प्रभाणऩत्र यद्द गनय
सषकने छ ।

७.

कृषक सभुह नषवकयण सम्फन्धी व्मवस्था
१.
२.
३.

दपा ६ फभोघजभ

दताय बएका सभुह सलभलत

प्रत्मेक नमाॉ आलथयक वषयभा नषवकयण

गनुऩ
य ने छ ।

नषवकयणको रालग वडा कामायरमको लसपारयस सषहत सक्कर प्रभाणऩत्र ऩेश गनुऩ
य ने छ ।
नषवकयण गदाय गत आ

व को प्रगती उत्ऩादन लफषक्र लफतयण को प्रलतवेदन ऩेश गनुऩ
य नेछ

।

८.

४.

नषवकयण गदाय सभुहको लनणयमको प्रलतलरषऩ ऩेश गनुऩ
य ने छ ।

५.

गत आ व को साभाघजक रेखा ऩरयऺण गयी सभुह बेरारे ऩारयत गयी ऩेश गनुऩ
य नेछ ।

६.

नषवकयण को रालग तोके फभोघजभको शुल्क लतनुऩ
य ने छ ।

भर लफषक्र लफतयण सम्फन्धी व्मवस्था

खण्ड: ३, परेवास असोज २२ गते, २०७७ सार, सॊ ख्मा: ९

१.

नेऩार सयकाय फाट अनुदान प्राप्त यासामलनक, प्राङगारयक, सघम्भश्रीत य
भरको सहज य सुरब आऩुलतयको रालग

ु
घजवाणुमि

"अनुदानको भर लफतयण व्मवस्थाऩन लनदे घशका

२०७७" फभोघजभ नगयऩालरकारे भर लफषक्रलफतयण सम्फन्धी व्मवस्था जायी गये को छ।
२.

नगयऩालरकाभा अनुदानको भरको
अलनवामय लरनुऩने छ ।

३.

लफषक्रलफतयणको रालग लफक्रेता को प्रभाणऩत्र

भरको ऩरयणाभ लनधाययण, लफक्रेता लनमुघि लसपारयस, भर लफषक्र कामायरमको सुघच
सावयजलनक,

लफषक्र भुल्म लनधाययण, अनुगभन तथा लनरयऺण य भर लफक्रेता प्रभाणऩत्र

खाये ज गनय लसपारयस "अनुदानको भर लफतयण व्मवस्थाऩन लनदे घशका २०७७" को
अलधनभा यषह स्थालनम सलभतीरे गने छ।
९.

भासु ऩसर दताय सम्फघन्ध व्मवस्था
१.

नगयऩालरकाभा भासुजन्म ऩदाथयको गुणस्तय कामभ गरय स्वस्थ भासुको लफषक्र लफतयण गनय
भासु ऩसर दताय सम्फघन्ध व्मवस्था जायी गये को छ ।

२.

भासुऩसर सञ्चारन तथा दताय गनय तऩघशर फभोघजभको न्मुनतभ भाऩदण्ड ऩुया गनुऩ
य नेछ
।
क.
ख.

भासु ऩसर अन्म व्मवसाम स्ग  अरगै फन्द कोठालबत्र हुनऩु छय ।
छु ट्टा छु ट्टै ऩशुऩन्छीको भासु लफषक्र गनय छु ट्टै कऺ हुनऩु नेछ ।

ग.

भासु याख्ने लडऩ षिज, अचानो, लफधुलतम तौर भेघशन अलनवामय हुनऩु नेछ ।

घ.

भासु काट्ने व्मघिरे अलनवामय एप्रोन रगाउन ऩने छ ।

ङ.

भासुको लफषक्र भुल्म कामभ गरय टाॉस गनुऩ
य ने छ ।

च.

भासु काट्ने कऺभा टाएर अलनवामय हुनऩु नेछ ।

छ.

भासुको गुणस्तय कामभ गनय आवश्मक सयसपाई, झ्मार ढोका व्मवस्थाऩन
गनुऩ
य नेछ ।

३.
४.

५.

भासुजन्म ऩदाथयको लफषक्र लफतयण गनय भासु लफक्रेता प्रभाणऩत्र अलनवामय लरनुऩनेछ ।
भासु ऩसर दताय गनय तऩलसर फभोघजभको कागजात सङ्रग्न गनुऩ
य नेछ ।
क.

लनवेदन

ख.

सम्फघन्धत वडा कामायरमको लसपारयस

ग.

नागरयकताको प्रलतलरषऩ

घ.

सलधॊ मायको भञ्जुयीनाभा सषहछाऩ सषहत

ङ.

सञ्चारक को पोटा २ प्रलत ऩासऩोटय साइज

लफक्रेता प्रभाणऩत्र दताय गनय तोकेअनुसाय दस्तुय लतनुऩ
य नेछ ।
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६.

दताय ऩस्चात अनुसघु च ३ फभोघजभको प्रभाणऩत्र उऩरब्ध गयाईनेछ

७.

लफक्रेतारे प्रत्मेक ४ भषहना भा

गये को लफषक्र ऩरयभाण ऩशु षवकास शाखा भा

जानकायी गयाउनुऩने छ।
८.

कुनै अलनमलभता बेषटएभा ऩशु फधशारा तथा भासु जाचॉ ऐन २०५५ फभोघजभ काफायही
हुनेछ ।

१०. अनुगभन सम्फघन्ध व्मवस्था
१.

२.

नगय

कामयऩालरकाको

कामायरम,

आलथयक

षवकास

सलभती,

तथा

आलथयक

षवकास

भहाशाखारे कामायरमभा दताय बएका कृषष तथा ऩशु पाभय, कृषक सभुह, भासु ऩसर तथा
भर लफषक्र केन्रको अनुगभन गनय सक्नेछ ।

उऩदपा -१ फभोघजभ अनुगभन गदाय पाभय तथा सभुहरे उदे श्म अनुरुऩ कामय सम्ऩादन
नगये को ऩाईएभा आवश्मक कायफाहीको रालग लसपारयस सषहतको प्रलतवेदन कामायरमभा
ददन सक्नेछ ।
ऩरयच्छे द -३

११ .लफलफध
१.
२.

मस कामयलफलधभा उल्रेख नबएका षवषमवस्तुका सम्फन्धभा नगयकामयऩालरकाको
कामायरमको लनणयम फभोघजभ हुनेछ ।
फाॉधा अड्चन लनरुऩण तथा सॊ शोधन

क.

मस कामयषवलध कामयन्वमनभा फाधा, अड्काउ वा षववाद बएभा सो को लनरुऩण
परेवास नगय कामयऩालरकारे गनेछ ।

ख.

मो कामयषवलध आवश्मक सॊ शोधन गनुय ऩये भा परे वास नगय कामयऩालरकारे गनय
सक्नेछ ।
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अनुसघु च १

कृषष पाभय दताय प्रभाणऩत्र
परेवास नगयऩालरका

नगय कामयऩालरकाको कामायरम
खानीगाउॉ, ऩवयत

गण्डकी प्रदे श, नेऩार
दताय नॊ.:

दताय लभलत:

कृषष तथा ऩशुऩॊऺी पाभय दताय प्रभाण-ऩत्र

फोटो

कृषक ऩरयचम ऩत्र नॊ.

परेवास नगयऩालरकाको कृषष व्मवसाम प्रवर्द्यन कामयषवलध, २०७७ वभोघजभ मो पाभय दताय
प्रभाण –ऩत्र प्रदान गरयएको छ |
पाभयको प्रकाय:

व्मघिगत

साझेदायी

१. क) सॊ चारकको नाभ, थय: ...........................................................
ख) नागरयकता नॊ. ........................................ जायी घजल्रा य लभलत: ऩवयत/..........................................
२. ठे गाना: .........................................................................
३. पोन: ............................................. इभेर: ..................................................................
पाभयको षववयण:
१. पाभयको नाभ: ..........................................................................................
ॉ ीगत रगानी (रु. भा)
२. ऩुज
३. पाभय यहने स्थान: परेवास नगयऩालरका वडा नॊ. ..................., टोर: ..........................
४. पाभय वहारभा यहेको बम घय/जग्गा धनीको नाभ: .............................................................................
५. कायोवाय गने वस्तु वा सेवाको षववयण: ............................................................................................
शतयहरु:
१. प्रत्मक आ.व. को असोज भसान्तलबत्र पाभय नषवकयण गरयसक्नु ऩनेछ |
२. व्मवसाम गरय आएको व्मवसाम गनुऩ
य दाय वा छाड्नुऩये वडा कामायरमको लसपारयसभा नगयऩालरकावाट स्वीकृलत लरनु
ऩनेछ
३. आपुरे सञ्चारन गये को पाभय फन्द गनुय ऩदाय वा छाड्नु ऩये भा फाॉकी कय लतयी व्मवसाम फन्द बएको जनाउ ऩत्र लरनु
ऩनेछ ।
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४. मो प्रभाण ऩत्र पाभय गये को स्थानभा सफैरे दे ख्ने गयी याघखनु ऩदयछ य नगय कामयऩालरकाका कभयचयाीीरे हेन य चाहेको
वखत तुरुन्त दे खाउनु ऩदयछ ।
५. आपुरे सञ्चारन गये को पाभयभा फारश्रलभक प्रमोग ऩनय ऩाइने छै न ।
६. आपूरे सञ्चारन गये को पाभयको पोहोयभैरा तोषकएको स्थानभा याख्नु ऩदयछ ।
७. उल्रेघखत शतयहरु ऩारन नगये भा नगयऩालरकारे जुनसुकै फखतभा मो प्रभाणऩत्र यद्द गयी पाभय फन्द गनय सक्नेछ ।
..................................

..................................
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अनसु चु ी २
कृ षि समहु दर्ता प्रमतणपत्र

अनसु चु ी -०३
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अनसु चु ी ३
मतसु पसल दर्ता प्रमतणपत्र

अनसु चु ी -०४

खण्ड: ३, परेवास असोज २२ गते, २०७७ सार, सॊ ख्मा: ९

ब्मवसाषमक कामयमोजना
पाभयको नाभ:
ठे गाना :

परेवास नगयऩालरका वडा नॊ.:

सॊ चारकको नाभ:

भो.नॊ./टे .नॊ.:

१.

व्मवसामको ऩरयचम:

२.

उद्देश्म

३.

कृषष व्मवसामभा अनुबव तथा तालरभ:

४.

व्मवसाम सॊ चारन गरयने स्थानको सॊ घऺप्त षववयण:

५.

व्मवसाम सॊ चारनका रालग यहेको ऩूवायधायहरु:

६.

टोर:

उत्ऩाददत वस्तुको फजाय तथा आगालभ कामयमोजना:

७.

अनुदान लरएको हकभा यकभ य लनकाम :

८.

वाषषयक रागत तथा प्रलतपर :

कामयमोजना ऩेश गने:
प्रोऩाईटयको नाभ:
दस्तखत:
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आऻारे ,
भुघियाभ रयजार

प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत

