
 

 

रामपरु नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
    खण्ड: 3        संख्या: 14       लमलि: 2077/01/16 

भाग -2 

 

रामपरु नगरपालिकाको  

बाझो जग्गामा खेिी गनेिाई अनदुान ददने सम्बन्धि काययविलि, 
२०७७ 
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पषृ्टभलूम:रामपरु नगरपालिका क्षेत्रमा बाझो रहेका जग्गािाइ खेलि गरर उत्पादन िवृि गने र कुनै 
महामारीको समयमा खाद्य असरुक्षा हनु नददनको िालग स्थानीय सरकार संचािन ऐनको दफा १०२ 
िे ददएको अलिकार प्रयोग गरर "बाझो जग्गामा खेलि गनेिाइ अनदुान ददन े सम्बन्धि काययविलि- 
२०७७" ियार गरर िाग ुगररएको छ |  

खण्ड 1 

1. संन्क्षप्त नाम, प्रारम्भ र पररभाषा : 
1.1. यो काययविलिको नाम "बाझो जग्गामा खेलि गनेिाइ अनदुान ददन े सम्बन्धि काययविलि-

२०७७" रहेको छ | 
1.2. यो काययविलि काययपालिकाको बैठकबाट स्िीकृि भएको लमलिबाट िाग ुहनुेछ | 
1.3. लबषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययविलिमा  

क) ‘’काययपालिका” भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको काययपालिकािाई सम्झन ुपदयछ | 
ख) ‘’कृषक” भन्नािे ब्यबसावयक िा ब्यिसाय उधमखु खाद्यान्न बालि (मकै) िा िरकारी खेलि 

िा सलमलििे िोकेको अधय बालि लनन्िि क्षेत्रफिमा खेलि गने व्यन्ििाई सम्झन ुपदयछ | 
ग) “कृवष समूह” भन्नािे कररब १०-३० जनाको कृषक सदस्य रहेको समहुिाई बझु्नपुदयछ 

| 
घ) "नगरपालिका" भन्नािे रामपरु नगरपालिका, रामपरु पाल्पािाई जनाउनेछ | 
ङ) “कृवष शाखा” भन्नािे यस नगरपालिकाको कृवष शाखा िा उपशाखा िा इकाई िा कृवष 

सेिा केधरिाई जनाउनेछ | 
च) “सलमलि” भन्नािे बाझो भलूम पनु: उपयोग काययक्रम संचािन सलमलि सम्झन ुपदयछ | 
छ) “बाझो जग्गा” भन्नािे रामपरु नगरपालिका लभत्रका २ बषय सम्म खेलि नगररएका/खनजोि 

नगररएका खेलि योग्य जलमन िाइ जनाउने छ | 
खण्ड 2 

2. उद्दशे्य 

2.1. रामपरु नगरपालिकाको आलथयक विकासिाई टेिा परु् याउने | 
2.2. बाझो जग्गाको सदपुयोग गरर खाद्य सरुक्षािाइ मजबदु बनाउने | 
2.3. बाझो जग्गामा खेलि गने िाइ अनदुान ददई प्रोत्साहन गने र अधय समयमा बाझो राखे 

दन्ण्डि गने | 
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खण्ड 3 

3. सलमलि  

3.1. बाझो जग्गामा खेलि गने िाइ अनदुान र नगने िाइ दण्ड/जररिाना गने काम देहाय 
बमोन्जमको “बााँझो भलूम पनु: उपयोग काययक्रम संचािन सलमलििे” गनेछ | 
संयोजक - नगर प्रमखु  

सदस्य - प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि  

सदस्य – आलथयक लबकास सलमलिको संयोजक  

सदस्य - कृवष लबकास अलिकृि/कृवष शाखा प्रमखु  

सदस्य - पशसेुिा सम्बन्धि प्रालबलिक िा लबज्ञ िा आलथयक लबकास सलमलि सदस्य  

सदस्य – िेखा अलिकृि  

सदस्य सन्चब –कृवष प्रालबलिक 

3.2. आिस्यकिा अनसुार सलमलििे कमयचारी/जनप्रलिलनलि िा अधय सरोकारिािािाइ आमधत्रण 
गनय सक्नेछ | बााँझो भलूम पनु: उपयोग काययक्रम सलमलििे काययक्रमको लबलि आफै लनमायण 
गनय सक्नेछ | सोवह सलमलििे काययक्रम संचािन पिाि अनगुमन गनय सक्नेछ | साथै 
सलमलिका पदालिकारीहरुिे बैठक िथा अनगुमनको भत्ता नगर काययपालिकाको लनयम 
अनसुार  पाउनेछन | 

 

खण्ड 4 

4. काययक्रम संचािन प्रवक्रया : यस काययक्रममा कृषक/कृषक समूह/कृवष सहकारी/कृवष फमय िा 
अधय सस्था संिग्न हनु सक्नेछन| 
4.1. कायायियको सूचना बमोन्जम दिाय हनु आएका लनिेदनिाइ आिार मालन अनदुान ददन 

सवकनेछ | 
4.2. दिाय भएका लनिेदकहरुको बाझो खेि बारी िडाका कृवष प्राविलिक िा कृवष शाखामा 

काययरि प्राविलिक द्वारा चेकजांच/नापजांच गरर क्षेत्रफि कायम गररनेछ | 
4.3. प्राविलिकहरुिे बाझो जग्गा खेलि योग्य ठहरेमा मात्र सोवह जग्गािाई अनदुान उपिब्ि 

गराउन सवकने छ | 
4.4. छोटो समयमा उत्पादन ददने खाद्यान्न बालि(मकै) खेिीको िालग प्रलि रोपनी रु ३०००|- र 

िरकारी खेलि प्रलि रोपनी रु ५०००|- ददन सवकनेछ | साथै बाझो जग्गामा अधय 
बािीहरुको खेिीको िालग सलमलििे अनदुान रकम लनिायरण गनय सक्नेछ | 

4.5. जग्गा लनररक्षण पलछ अनसूुची १ बमोन्जमको ढााँचामा सम्झौिा गररने छ | सम्झौिा अनसुार 
कायय गनेिाइ मात्र अनदुान ददईनेछ | 
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4.6. कृषकहरुिे सम्झौिा अनसुार खेलि गररसकेपलछ अनसूुची-२ बमोन्जमको ढााँचामा लनबेदन पेश 
गरर अनदुान रकम प्राप्त गनेछन | साथै लनबेदन दददा नागररकिा प्रमाण पत्रको प्रलिलिवप, 
सम्झौिा पत्रको प्रलिलिवप पेश गनुयपनेछ | 

4.7. िडा कृवष प्रालबलिक िा कृवष शाखाका प्रालबलिकको लनररक्षण पिाि प्रालबलिक िथा िडा 
कायायियको लसफाररसको आिारमा अनदुान रकम भिुानी ददइनेछ |  

4.8. अनदुान रकम कृषकहरुिे प्राप्त गरेसकेपछी सोवह जग्गा अधय लसजन िा बषयहरुमा बाझो 
राख्न पाइनेछैन | साथै सोवह क्षेत्रमा अधय खेलि गरेको िा नगरेको समेि सलमलििे 
अनगुमन/लनररक्षण गनय सक्नेछ | 

 

खण्ड 5 

5. लबलबि :यस काययविलिमा उल्िेख भएका बाहेक अधय कुराहरु प्रचलिि लनयम, काननु, लनदेन्शका 
बमोन्जम हनुेछ | यस काययविलििे ब्यबस्था गरेको कुनै प्राबिान काययधियन गदाय बािा अड्काउ 
फुकाउन परेमा सलमलिको क्षेत्रलभत्र पने सलमलििे अधय जवटि लनलिगि अिस्थामा काययपालिकािे 
बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ | 
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सम्झौिा पत्र 

 (अनसूुची -१ खण्ड ५ को दफा ५ संग सम्बन्धिि) 
 

 

यस रामपरु नगरपालिका, नगर काययपालिकाको कायायिय, रामपरु, पाल्पाको बाझो जग्गामा पनु: 
उपयोग काययक्रमको िालग िपन्शि अनसुारका शियहरुको अलिनमा रही यस रामपरु नगरपालिका, 
नगर काययपालिकाको कायायिय, रामपरु, पाल्पा (पछी पवहिो पक्ष भलनएको) र रामपरु नगरपालिका 
िाडय न. .......... बस्ने श्री ............................................................................(पछी दोश्रो 
पक्ष भलनएको) लबच यो सम्झौिा पत्र ियार गरर हस्िाक्षर गरी एक एक प्रलि लियौ ददयौ | 
 

िपन्शि:  
1. काययक्रमको नाम: बाझो जग्गामा पनु: उपयोग काययक्रम  
2. खेलि गने बालिको नाम : 
3. क्षेत्रफि :  
4. स्िीकृि रकम रु ......................... 
5. सम्झौिा लमलि .........................   
6. सम्झौिा माधय रहने अिलि : (बािी अिलि पिाि १ मवहना) : 
7. सम्झौिाका सियहरु: 

क) दिैु पक्ष यस सम्झौिाका सियहरु पूणयरुपिे पािना गनेछन | 
ख) दोस्रो पक्षिे प्राविलिकहरुको लसफाररस अनसुार मि िथा विषादीको प्रयोग गनुयपनेछ  |  
ग) दोस्रो पक्षिे यस कायायियमा पेश गरेको लनिेदनका आिारमा खेलि गनुयपनेछ | 
घ) एउटा आलथयक बषयमा बाझो जग्गामा खेलि गरर अनदुान लिई अधय बषय बाझो राख्न पाईने 

छैन | 
ङ) िरकारी/मकै खेलि गरेर फि िागेको अिस्था पलछ िा बजारीकरण गरेपलछ मात्र 

अनदुान रकम उपिब्ि गराइनेछ | 
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च) यस सम्झौिामा उल्िेख भए भधदा अधय व्यहोराको हकमा प्रचलिि लनयम काननु अनसुार 

हनुेछ |  
    (आिश्यकिा अनसुार सम्झौिाका सियहरु थप गनय सवकनेछ) 
                           

 

 

 

 

                         
 

 

 

                        
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दोश्रो पक्ष (यिुा उद्यमीको) 
िफय बाट  

हस्िाक्षर : 
नाम : 
छाप : 
सम्पकय  न.  

पवहिो पक्ष (रामपरु नगर काययपालिकाको 
कायायिय) को िफय बाट  

दस्िखि : 
नाम :  
पद :  

साक्षी: 
दस्िखि: 
नाम:  पद: 
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भिुानी लनिेदन फारम 

(अनसूुची २ –खण्ड ५ को दफा ६ संग सम्बन्धिि) 
 

                                                            लमलि :.................... 
श्री प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि ज्य ु 

रामपरु नगरपालिका  

नगर, काययपालिकाको कायायिय  

रामपरु, पाल्पा  

                          लबषय : अनदुान रकम उपिब्ि गराइददन ेबारे | 
 

महोदय, 
प्रस्ििु लबषयमा यस रामपरु नगरपालिका, नगर काययपालिकाको कायायिय रामपरु पाल्पा संगको लमलि 
.......................गिेको सम्झौिा बमोन्जम .................................खेलि बाझो जग्गामा उत्पादन 
गररसकेकोिे .....................................रोपनीको......................................अनदुान रकम 
उपिब्ि गराईददनहुनु अनरुोि गदयछु/गदयछौ | 
                                                                  

                                                                  लनिेदक: 
नाम: 
ठेगाना: 
पद:  

फोन न: 
खािा न: 

प्रमाणीकरण लमलि:- 2077/01/16 

 

आज्ञािे 

ऋवषराम आचायय 
प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि 

 


