
 
 

 

रामपरु नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
    खण्ड: 4        संख्या: 5       लमलि: 2077/07/20 

भाग -2 

 

रामपरु नगरपालिकाको  

अनदुानको मि वििरण व्यिस्थापन सम्बन्धी काययविलध, २०७७  
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खण्ड १ - पषृ्टभलूम: 

कृवि उत्पादन एिं उत्पादकत्ि िृवि गरर देशको आलथयक समवृिमा टेिा पयुायउन िथा खाद्य सरुक्षा बढाउन 
रामपरु नगरपालिका के्षत्रलभत्रमा मिको कारोबार गने लबके्रिाको दिाय/नलबकरण गरी मि आपूलिय िथा 
ब्यबस्थापन प्रभाबकारी बनाउन स्थानीय सरकार संचािन ऐनको दफा १०२ िे ददएको अलधकार प्रयोग गरर 
“ अनदुानको मि वििरण वििरण व्यिस्थापन सम्बन्धी काययविलध २०७७” ियार गरर िाग ुगररएको छ |  

खण्ड २.- संक्षक्षप्त नाम, प्रारम्भ र पररभािा : 

२.१ यो काययविलधको नाम “ अनदुानको मि वििरण वििरण व्यिस्थापन सम्बन्धी काययविलध २०७७” रहेको 
छ | 

२.२ यो काययविलध काययपालिकाको बैठकबाट स्िीकृि भएको लमलिबाट िाग ुहनुेछ | 

२.३ लबिय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययविलधमा  

क) “काययपालिका” भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको काययपालिकािाई सम्झन ुपदयछ | 
ख) “कम्पनी” भन्नािे कम्पनी एन, २०६३ बमोक्षजम दिाय भएका कम्पनी सम्झन ुपदयछ |  

ग) "नगरपालिका" भन्नािे रामपरु नगरपालिका, रामपरु पाल्पािाई जनाउनेछ | 
घ) “कृवि शाखा” भन्नािे यस नगरपालिकाको कृवि शाखा िा उपशाखा िा इकाई िा कृवि सेिा   

केन्रिाई जनाउनछे | 
ङ) “मि” भन्नािे नेपाि सरकारबाट अनदुान प्राप्त रासायलनक, प्रांगाररक, सक्षम्मश्रीि र जीिाणयुकु्त मि 

सम्झन ुपछय |  

च) “फमय” भन्नािे प्राइभेट फमय रक्षजषे्टशन ऐन, २०१४ बमोक्षजम दिाय भएका फमय सम्झन ुपदयछ | 
छ) “विके्रिा” भन्नािे मि वििरक कम्पनीबाट मि लबवक्र वििरण गनय यस काययविलध बमोक्षजमको मि 

लबके्रिा प्रमाणपत्र प्राप्त सहकारी, संस्था, फमय िा कम्पनी सम्झन ुपदयछ | 
ज) “सहकारी संस्था” भन्नािे सहकारी ऐन, २०७४ बमोक्षजम दिाय भएको सहकारी संस्था सक्षम्झन ुपदयछ 

| 
झ) “स्थानीय सलमलि” भन्नािे नपेाि सरकार द्वारा जारी गररएको अनदुानको मि वििरण ब्यबस्थापन 

लनदेक्षशका २०७७ बमोक्षजमको “मि वििरण ब्यबस्थापन सलमलि” सम्झन ुपदयछ | 
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खण्ड ३ –उद्दशे्य 

क) रामपरु नगरपालिकाको आलथयक विकासिाई टेिा पयुायउन े| 
ख) कृवि उत्पादन एिं उत्पादकत्ि िवृि गने | 
ग) वकसानिाई अनदुानको मि समयमा उपिब्ध गराउने | 

खण्ड ४ – मि वििरण ब्यबस्थापन सलमलि  

४.१. कृवि उत्पादन एिं उत्पादकत्ि िवृि गरर देशको आलथयक समवृिमा टेिा पयुायउन िथा खाद्य सरुक्षा 
बढाउन रामपरु नगरपालिका के्षत्रलभत्रमा मिको कारोबार गने लबके्रिाको िालग क्षेत्र लनधायरण गरर 
अनमुलि पत्र उपिब्ध गराई स्िीकृलि ददन देहाय बमोक्षजमको सलमलि रहनेछ  |  

क) संयोजक - नगर उपप्रमखु  

ख) सदस्य - प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि  

ग) सदस्य सक्षचब –कृवि शाखा प्रमखु   

 

आिस्यकिा अनसुार सलमलििे कमयचारी/जनप्रलिलनलध िा अन्य सरोकारिािािाइ आमन्त्रण गनय 
सक्नेछ |साथै सलमलिका पदालधकारीहरुिे बैठक िथा अनगुमनको भत्ता नगर काययपालिकाको 
लनयम अनसुार पाउनेछन | 

४.२. सलमलिको काम, कियब्य र अलधकार  

क) रामपरु नगरपालिका लभत्र रहेको खेिीयोग्य र खेलि गररएको जग्गा, लसंक्षचि के्षत्र, कृिक घरधरुी, 
कृवि उत्पादन, उत्पादकत्ि, मि कारोबार गने लबके्रिा, ब्यबसावयक कृिक िगायिका कृवि 
िथयांक अध्यािलधक गने | 

ख) रामपरु नगरपालिका के्षत्र लभत्र खेलि गररएको जग्गाको िालग आिश्यक पने मिको प्रकार र 
पररमाण प्रके्षपण गरी प्रदेश सलमलि समक्ष माग पेश गने | 

ग) रामपरु नगरपालिका लभत्रका िडागि/क्षेत्रगि रुपमा आिश्यक पने मिको आपूलिय ब्यबस्था गने 
| 

घ) रामपरु नगरपालिका लभत्र लनक्षिि काययके्षत्र पने गरर मि लबके्रिाको काययके्षत्र िोक्ने | 
ङ) रामपरु नगरपालिकािाई प्राप्त हनुे मि अनसुार मि लबके्रिाका िालग खेिीयोग्य जलमनको 

क्षेत्रफ़ि र बािी सघनिाका आधारमा मिको प्रकार र पररमाण िोक्ने | 
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च) आफ्नो के्षत्रको कुनै लबके्रिािे लनजिाई िोवकएको प्रकार र पररमाणमा मि खपि गनय नसक्न े
जानकारी  ददएमा आिश्यकिाका आधारमा नगरपालिका क्षेत्रलभत्रका अन्य लबके्रिाका िालग 
कोटा थप गने | 

छ) रामपरु नगरपालिका स्िरमा आिश्यक पने मिको अभाब हनु नददन आिश्यक ियारी गने |  

ज) नगर के्षत्रलभत्रमा मि लबवक्र वििरण ब्यबस्थापनको लनररक्षण िथा अनगुमन गने | 
झ) मि लबवक्र वििरण सम्बन्धमा नगरपालिका लभत्रको कृिक िथा लबके्रिाको गनुासो सनेु्न िथा  

समाधानको िालग काम गने | 
 

४.३. सलमलिको सम्पूणय सदस्य संख्याको पचास प्रलिशि भदा बढी सदस्य उपक्षस्थि भएमा सो सलमलिको 
बैठकको िालग गणपरुक संख्या पगेुको मालननेछ | 

४.४. मिको कारोबार गने लबके्रिाको दिाय, नविकरण सलमलिको बैठकको अध्यक्षिा सो सलमलिको संयोजकिे 
गनेछ | 

 

खण्ड ५ : लबके्रिाको सूचीमा दिाय, नलबकरण प्रवक्रया  

१) कायायियको सूचना बमोक्षजम दिाय हनु आएका लनिेदनिाइ आधार मालन दिाय प्रवक्रया अगाडी 
बढाइनेछ | 

२) अनदुानको मिको कारोबार गने अनमुलि पत्र प्रदान गनयको िालग आिश्यक कागजािहरु यस प्रकार 
रहनेछ | 
क) सम्बक्षन्धि िडाको लसफाररस | 
ख) लबगिका दईु आलथयक बियको िेखापररक्षण प्रलिलबदनको प्रलिलिवप | 
ग) स्थायी िेखा नम्बर दिायको प्रमाण | 
घ) अनभुब, काययदक्षिा, काययक्षमिाको वििरण | 
ङ) नापिौि गने मेक्षशन, गोदामघर, सूचना प्रलबलध िगायिका भौलिक पूिायधारको वििरण | 

 

३) ररिपिुयक प्राप्त लनिेदनको आधारमा स्थानीय सलमलििे लनबेदकहरु मध्ये आिश्यक मि लबके्रिा 
छनौट गरी मि लबके्रिाको काययके्षत्र िोक्ने छ | 

४) स्थानीय सलमलिको लनणयय पिाि नगरपालिका कायायियिे देहाय बमोक्षजमको शलु्क लिई अनसूुची १ 
बमोक्षजमको अनमुलि-पत्र उपिब्ध गराउने िा प्रमाण पत्र नलबकरण गनेछ | 
क) मिको कारोबार गने लबके्रिाको सूचीमा दिाय शलु्क रु-१०००|- 
ख) नलबकरण शलु्क रु-५००|- 

५) रामपरु नगरपालिकामा मिको कारोबार गने लबके्रिाको सूचीमा दिाय/नविकरण भए पिाि मात्र उक्त 
मि लबके्रिा संस्थािाई कायायियिे कृवि सामाग्री कम्पनी लिलमटेड िा अनदुानको मि उपिब्ध 
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गराउने अन्य संस्थािाई लबके्रिा लनयकु्षक्त िा नविकरण िा मि उपिब्ध गराउनको िालग लसफाररस 
गनेछ |  

६) मालथ जे भलनएिा पलन सूचनाको समय भन्दा अन्य समयमा कायायियको मि लबके्रिाको सूचीमा 
दिाय/निीकरण गनुय पने भएमा िा मि उपिब्ध गराउने संस्थाको िालग लसफाररस गनुय पने भएमा 
स्थानीय सलमलििे लनणयय गरर कायायियिे लसफाररस गनेछ |  

   

खण्ड -६ लबलबध  

यस काययविलधमा उल्िेख भएका बाहेक अन्य कुराहरु प्रचलिि लनयम, काननु, लनदेक्षशका बमोक्षजम 
हनुेछ | यस काययविलधिे ब्यबस्था गरेको कुनै प्राबधान काययन्ियन गदाय बाधा अड्काउ फुकाउन परेमा 
सलमलिको के्षत्रलभत्र पने सलमलििे अन्य जवटि लनलिगि अिस्थामा काययपालिकािे बाधा अड्काउ 
फुकाउन सक्नछे | 
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अनसूुची -१   

(दफा ......को उपदफा....... संग सम्बक्षन्धि) 
मिको कारोबार गने अनूमलि-पत्रको नमनुा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रामपरु नगरपालिका 
नगर काययपालिकाको कायायिय 

रामपरु, पाल्पा 
 

दिाय न.: 
स्थायी िेखा न.: 
दिाय लमलि: 

रासायलनक मिको कारोबार गने अनूमलि-पत्र 

यस रामपरु नगरपालिका िडा न .............क्षस्थि रहेको श्री .................................................िाई 
नेपाि सरकार द्वारा प्राप्त हनुे अनदुानको मि कारोबार गनय “अनदुानको मि वििरण ब्यबस्थापन लनदेक्षशका 
२०७७” र यस रामपरु नगरपालिकाको “अनदुानको मि वििरण वििरण व्यिस्थापन सम्बन्धी काययविलध 
२०७७” बमोक्षजम आलधकाररक श्रोिबाट मात्र रासायलनक मिखादको कारोबार गने शियमा यस रामपरु 
नगरपालिकाको मि लबके्रिाको सूचीमा दिाय गरर प्रमाणपत्र प्रदान गररएको छ |  

लबके्रिािे कारोबार गने के्षत्र  

१. 
२. 
 

 

.........................                                          ............................. 

कृवि शाखा प्रमखु                                            प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि  
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दर्ता/नविकरण प्रमतणपत्रको पविल्लो पतनतको नमनूत 

मि लबके्रिा अनमुलि पत्रको दिाय/gljs/0fsf] ljj/0f 

btf{ ÷ Gfljs/0f btf{ ÷gljs/0f z'Ns ?=  

फाटिािाको 
दस्िखि  

 

प्रमाक्षणि गनेको 
दस्िखि   

लमलि  मान्य रहने अिलध  रलसद न. जम्मा रु. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


