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पषृ्टभलूम: रामपरु नगरपालिका क्षेत्रमा कृवि, पशपुािन र उद्योगको विकास िथा व्यिसायीकरणद्वारा 
आलथिक विकासिाइ टेिा k'/\ofpg िथा रामपरु नगरपालिकाको पाचौ नगर सभा द्वारा पाररि नीलिको 
६४ नं. िदुा िमोजजम राजश्व संकिनिाई व्यिजस्थि गनिका िालग आलथिक विकास पररयोजनाको 
स्थापना गने उदे्दश्यिे स्थानीय सरकार संचािन ऐनको दफा १०२ िे ददएको अलिकार प्रयोग गरर 
"आलथिक विकास पररयोजना संचािन कायिविलि- २०७६" ियार गरर िाग ुगररएको छ |  

खण्ड 1 

1. संजक्षप्त नाम , प्रारम्भ र पररभािा : 
1.1. यो कायिविलिको नाम "आलथिक विकास पररयोजना कायिक्रम संचािन कायिविलि -२०७६" 

रहेको छ | 
1.2. यो कायिविलि कायिपालिकाको िैठकिाट स्िीकृि भएको लमलििाट िाग ुहनुेछ | 
1.3. लििय िा प्रसङ्गिे अको अथि निागेमा यस कायिविलिमा  
क) ‘’कायिपालिका” भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको कायिपालिकािाई सम्झन ुपदिछ | 
ख) ‘’कृिक” भन्नािे ब्यिसावयक िा ब्यिसाय उन्मखु खाद्यान्निािी, िरकारीिािी, नगदेिािी, 
औद्योलगक िािी, मसिािािी, िेिहंनिािी, दिहनिािी, फिफुिखेलि, च्याउ खेलि, 
माछापािन, मौरीपािन आदद लनजिि क्षेत्रफिमा खेलि गने व्यजििाई सम्झन ुपदिछ | 

ग) “कृवि समूह” भन्नािे कररि १५-३० जनाको कृिक सदस्य रहेको समहुिाई िझु्नपुदिछ | 
घ) "नगरपालिका" भन्नािे रामपरु नगरपालिका, रामपरु पाल्पािाई जनाउनेछ | 
ङ) “कृवि शाखा” भन्नािे यस नगरपालिकाको कृवि शाखा िा उपशाखा िा इकाई िा कृवि सेिा 
केन्रिाई जनाउनेछ | 

च) “सलमलि” भन्नािे आलथिक विकास पररयोजना संचािन सलमलि सम्झन ुपदिछ | 
छ) “व्यिसाय दिाि” भन्नािे रामपरु नगरपालिकामा संचािन भएका र नगरकायिपालिकाको 
कायािियमा दिाि भएका पसि, व्यिसाय, कृवि िा पशपुन्छी फामि, साना/ठुिा उिोग िाइ 
जनाउने छ | 

खण्ड २ 

2. उद्दशे्य 

क) रामपरु नगरपालिकाको आलथिक विकासद्वारा पूिाििार विकासिाई टेिा परु् याउने  

ख) कृवि, पशपुािन िथा उद्योगको विकास गनि सहयोग परु् याउने  
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ग) कृवि, पशपुािन िथा उद्योग सम्िजन्ि अन्िरवक्रया, गोष्ठी, िालिम जस्िा सचेिना कायिक्रम 
संचािन गने | 

घ) कृवि िथा पशपुािन क्षेत्रको आिलुनकरण िथा ब्यिसावयकरणमा टेिा परु् याउने  

ङ) रामपरु नगरपालिकािाई कृविमा आत्मलनभिर िनाउन यस नगरपालिकाको हरेक िडामा एक 
जना कृवि सेिाको (कृवि विकास/पश ु विकास) प्रालिलिक राखी एक िडा एक उत्पादन 
कायिक्रम िाग ुगने | 

च) राजस्ि संकिनिाई प्रभािकारी िनाउने |  

 

खण्ड 3 

3. आलथिक विकास पररयोजना कायिक्रम संचािन सलमलि  

3.1. आलथिक विकास पररयोजना कायिक्रम संचािनको िालग देहाय िमोजजमको आलथिक विकास 
पररयोजना कायिक्रम संचािन सलमलि गठन गररनेछ | 
संयोजक - नगर प्रमखु  

सदस्य - प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि  

सदस्य - पूिाििार विकास सलमलिको संयोजक  

सदस्य - कृवि विकास अलिकृि  

सदस्य - पशसेुिा सम्िजन्ि प्रालिलिक िा लिज्ञ  

सदस्य - नगर प्रमखुिे िोकेको १ जना लिज्ञ िा कृवि उद्यमी िा रामपरु उद्योग िाजणज्य  
   संघको पदालिकारी 
सदस्य सजचि –प्रशासन शाखा प्रमखु 

 

3.2. आलथिक विकास पररयोजना कायिक्रम सलमलििे कायिक्रमको लिलि आफै लनमािण गनि  सक्नेछ 
 सोवह सलमलििे कायिक्रम संचािन पिाि अनगुमन गनि सक्नेछ | साथै सलमलिका 
पदालिकारीहरुिे िैठक िथा अनगुमनको भत्ता नगर कायिपालिकाको लनयम अनसुार  
पाउनेछन   
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खण्ड 4 

4. आलथिक विकास पररयोजनाका कायिक्रमहरु:  

4.1. एक िडा एक उत्पादन कायिक्रम/एक िडा एक कृवि प्रालिलिक   

4.2. हरेक िडामा कृवि िथा पश ुसम्िजन्ि अन्िरवक्रया कायिक्रम, िालिम िा गोष्ठी संचािन | 
4.3. नया उद्योग, कृवि िा पशपुन्छी फामि लनमािण िथा संचािनको िालग प्रस्िाि आव्हान माफि ि 

अनदुान कायिक्रम  

4.4. याजन्त्रकरण सहयोग कायिक्रम  

4.5. फिफुि िगैचा स्थापना कायक्रम  

4.6. राजस्ि संकिन, व्यिसाय दिाि िथा नलिकरण 

4.7. पयिटन विकास कायिक्रम  

 

खण्ड 5 

5. पररयोजनाको संचािन प्रवक्रया : यस आलथिक विकास पररयोजना संचािन गनि देहाय िमोजजमको 
मापदण्डिाइ आिार मालननेछ – 

5.1. आलथिक विकास कायिक्रम संचािन सलमलििे लनणिय गरर खण्ड ५ िमोजजमको कुनै 
कायिक्रम संचािन गनि लनणिय गनि सक्नेछ र सम्िजन्िि नगरपालिकाको शाखािाइ जजम्मा 
ददन सक्ने छ | 

5.2. १५ ददने सूचना माफि ि माग भएका कायिक्रमको प्रस्िािनाका आिारमा िा सलमलििे 
आिश्यकिा ठानेमा जनुसकैु समयमा कायिक्रमको िालग लनणिय गनि सक्नेछ |   

5.3. यस सलमलििे पुुँजीगि िफि  नभई चाि ुखचि जशििकको विकास कायिमा प्राथलमकिा ददन ु
पनेछ | 

5.4. सलमलििे कृवि. पशपुािन िा उद्योग माफि ि व्यापक पररिििन महससु हनुे गरर कायिक्रम 
लनमािण गरर िाग ुगनेछ | 

5.5. सलमलििे कुनै कृिक समूह/कृवि सहकारी/कृवि िथा पशपुन्छी फामि संचािक/कृवि िथा 
पशपुन्छी व्यिसायी िा अन्य सरोकारिािा समूहसंग अन्िरवक्रया कायिक्रम संचािन गरर 
उत्पादन, व्यिसायीकरण, िजारीकरण जस्िा कायिमा सहजीकरण गनि सक्नेछ | 
  

खण्ड 6 
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6. कमिचारी सम्िजन्ि ब्यिस्था पररयोजना  

6.1 यस पररयोजना संचािनको जजम्मा नगरपालिकाको शाखा अलिकृि िहको िाइ संयोजक 
िोवकनेछ | अन्य आिश्यकिा िमोजजम कृवि प्रालिलिक (J.T.A), सामाजजक पररचािक 
िथा पश ुप्रालिलिक साििजलनक सचुना गरर लनयजुि गररनेछ | 

6.2 लनजहरुको पाररश्रलमक स्ियंसेिकको रुपमा न्यूनिम १२०००(िाह्र हजार) िोवकनेछ | 
आिश्यकिा अनसुार कायिपालिकािे लनणिय गरी थप गनि सवकनेछ | 
 

खण्ड 7 

7. लिलिि : यस कायिविलिमा उल्िेख भएका िाहेक अन्य कुराहरु प्रचलिि लनयम, काननु, लनदेजशका 
िमोजजम हनुेछ | यस कायिविलििे ब्यिस्था गरेको कुनै प्राििान कायिन्ियन गदाि िािा अड्काउ 
फुकाउन परेमा सलमलिको क्षेत्रलभत्र पने सलमलििे अन्य जवटि लनलिगि अिस्थामा कायिपालिकािे 
िािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ |  

 

 

 

 

प्रमाणीकरण लमलि:- 2076/06/30 

 

आज्ञािे 

िािरुाम अयािि 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि 


