
 

 

 

रामपरु नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
    खण्ड: 3        संख्या: 2       लमलि: 2076/05/28 

भाग -2 

 

रामपरु नगरपालिकाको  
हाइटेक पोलिहाउस संचािन िथा कृषि अनदुान षििरण  काययषिलि, 

२०७६ 
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पषृ्टभलूम:  रामपरु नगरपालिका, नगर काययपालिकाको कायायिय रामपरु पाल्पा, कृषि िथा पश ुषिकास 
शाखा पररसर लभत्र गि आलथयक बिय आ.ि.२०७५/७६ मा २.५ रोपनी क्षेत्रफ़िमा ३६ लमटर 
िम्बाई, ३६ लमटर चौडाई रहेको हाइटेक पोलिहाउस लनमायण गररएको हो | यस नगरपालिका 
अन्िगयि कृषि शाखा मार्य ि संचािन हनुे कृषि काययक्रम संचािन िथा कृषि शाखा पररसरमा लनमायण 
भएको उक्त हाइटेक पोलिहाउस संचािन गनय स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दर्ा 
१०२ को अलिकार प्रयोग गरर रामपरु नगरपालिका द्वारा "हाइटेक पोलिहाउस संचािन िथा कृषि 
अनदुान षििरण काययषिलि -२०७६" िाग ुगररएको छ | 

खण्ड १ 
1. संक्षक्षप्त नाम , प्रारम्भ र पररभािा : 
1.1. यो काययक्रमको नाम "हाइटेक पोलिहाउस संचािन काययषिलि -२०७६" रहेको छ | 
1.2. यो काययषिलि नगर काययपालिका बाट स्िीकृि भएको लमलिबाट िाग ुहनुेछ | 
1.3. लबिय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययषिलिमा :  
क) "काययपालिका”भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको काययपालिकािाई सम्झन ुपदयछ | 
ख) “कृषि शाखा” भन्नािे यस नगरपालिकाको कृषि शाखा िा उपशाखा िा इकाई िा कृषि सेिा 

केन्रिाई जनाउनेछ | 
ग) “हाइटेक पोलिहाउस”भन्नािे उच्च प्रषिलिको िरकारी टनेि हो जसमा मौसमी िथा 

बेमौसमीिरकारीहरु िगाउन सषकन्छ | टनिेलभत्र िरकारी िगाउदा गमीयाममासेन्सर मार्य ि 
कुलिंग प्याड र फ्यानको प्रयोग गरर क्षचसो िापक्रम र हािामा सापेक्षक्षि आरिा कायम गने, 
थोपा लसंचाई प्रलबलि, सेड नेट द्वारा घामको िापक्रम छे्ने, षकरा छे्ने जािीको प्रयोगिे 
लबरुिामा षकरा िाग्नबाट बचाउने, जाडो याममा रोलिङ्ग य.ुभी. प्िाक्षस्टक द्वारा बाषहरको 
भन्दा िापक्रम िषृि गराई लबरुिािाइ आिस्यक िापक्रम मान कायम गनेजस्िा षिशेििा 
रहन्छन | यसिे कृिकहरुिाई आिलुनक प्रषिलिबारे जानकारी गराउन सहयोग पगु्दछ | 

घ) “सलमलि”भन्नािे सम्बक्षन्िि हाइटेक पोलिहाउस संचािन िथा कृषि अनदुान षििरण 
सलमलििाई सम्झन ुपदयछ | 

ङ) "कृषि अनदुान"भन्नािे रामपरु नगरपालिका अन्िगयि कृषि शाखा बाट संचािन हनु े कृषि 
षिकास काययक्रम, नगरस्िरीय कृषि काययक्रम, संघीय सरकारबाट हस्िान्िररि कृषि षिकास 
काययक्रमिाई जनाउने छ | 
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खण्ड 2 
2. उद्दशे्य 

क) हाइटेक पोिीहाउस र कृषि अनदुान मार्य ि कृषि क्षेत्रको आिलुनषकरणमा योगदान पयुायउनेगरी 
छनोट गररएको बािी/बस्िहुरुको उत्पादन र उत्पादकत्ि िषृि िथा रोजगारी लसजयना गने | 

ख) मौसमी िथा बेमौसमी िरकारी, लबरुिा उत्पादन गरर स्थानीय कृषि उपज मार्य ि नगर 
क्षेत्रिाइ स्थानीय उत्पादनमा लनभयर बनाउन सहयोग पयुायउने | 

ग) कृषि सम्बक्षन्ि िालिम संचािन गने | 
घ) कृषि पययटनको षिकास गने | 
ङ) कृषि षिकास काययक्रमको अनदुान षििरणमा महत्िपूणय लनणयय िथा कृिक छनोट गरर कृषि 

व्यिसायिाई प्रबियन गने | 
खण्ड 3 

3. हाइटेक पोलिहाउसको संचािन प्रषक्रया  

3.1. हाइटेक पोलिहाउस संचािनको िालग लनम्न सदस्य रहेको हाइटेक पोलिहाउस संचािन  
िथा कृषि अनदुान षििरणसलमलि रहनेछ |  

 संयोजक: नगरप्रमखु 

 सदस्य: प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि 

 सदस्य: नगरकाययपालिका आलथयक षिकास सलमलि संयोजक िा लनजिे िोकेको सो 
सलमलिको सदस्य | 

 सदस्य: पशसेुिा शाखा प्रमखु 

 सदस्य: नगर प्रमखुिे िोकेको १ जना कृषि लबज्ञ/प्रालबलिक 

 सदस्य: सक्षचब कृषि शाखा प्रमखु 

आिश्यकिा बमोक्षजम सलमलििे कायायियका कमयचारी िा जनप्रलिलनलि एिं कृिकहरुिाई 
बैठकमा आमन्त्रण गनय स्नेछ | 

3.2. यस आलथयक बिय २०७६/७७ मा यस हाइटेक पोिीहाउस यस रामपरु नगरपालिकाको 
कृषि शाखा मार्य ि संचािन गररने छ र आगामी आलथयक बिय देक्षख सोषह संरचना संचािन 
गनय कुनै कृषि समूह/कृषि सहकारी/कृषि र्मय/कृिक िाई संचािक सलमलििे आिश्यक 
परेमा क्षजम्मा ददन स्नेछ | 

3.3. हाइटेक पोिीहाउस संचािन सलमलििे यस संरचना संचािन, कृषि उत्पादन, बजारीकरण 
िगायि सम्पूणय काययको लनणयय गनय स्नेछ |  
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3.4. यस हाइटेक पोिीहाउस संरचना िथा खेलि प्रणािी संचािन भैसकेपलछ भ्रमण गनय आउन े
व्यक्षक्त/कृषि समूह/लबिाथी िाई नगर सभािे िोके बमोक्षजमको प्रिेश शलु्क लिइनेछ| कृषि 
समहुमा भ्रमण अििोकन गनय आउने कृिक समहुिाई रु १०००, एक जना व्यक्षक्त को रु 
१०० र एक जना लबिाथीको रु ५० प्रिेश शलु्क कायम गरर सलमलििे आिश्यकिा 
अनसुार हेररे्र गनय स्नेछ | 

3.5. सलमलिको बैठक बसेिापिको बैठक भत्ता नगरपालिकाको लनयमानसुार पदालिकारीिे प्राप्त 
गने छन ्|  

खण्ड 4 

4. कृषि षिकास काययक्रमको अनदुान षििरण सम्बन्िी प्रषक्रया  

4.1. कृषि शाखा मार्य ि अनदुानमा षििरण हनु ेकृषि काययक्रमहरुको सलमलििे लनणयय गरे पश्चाि 
कक्षम्िमा १५ ददने सचुना प्रकाशन गनुयपनेछ | 

4.2. कृिकहरु/कृषि र्ामय/कृषि समूह/कृषि सहकाररहरुिे सूचना बमोक्षजम समय सीमामा 
आिश्यक कागजािका साथ लनबेदन ददनपुनेछ | 

4.3. प्राप्त लनिेदनका आिारमा खण्ड ४ बमोक्षजम गदठि सलमलििे कृिक/कृषि समूह/कृषि 
सहकारीको व्यिसाषयकिा, सषक्रयिा, खेलि गने क्षेत्रफ़ि, उपयकु्त ठाउ िा सलमलििे 
िोकेको अन्य मापदण्डिाइ आिार मानी लनिेदकिाई अनदुानको िालग छनोट गनेछ | 

4.4. सलमलििे आिश्यक देखेमा अनदुानमा छनोट गनुय पूिय िा अनदुान ददएपलछ अनगुमन गनय 
स्नेछ | 

4.5. कृषि काययक्रम संचािनको िालग काययक्रमको आिश्यकिा अनसुार मापदण्ड िा नम्सय समेि 
सलमलििे लनिायरण गनय स्नेछ | 

खण्ड 5 

5. षिषिि : यस काययषिलिमा उल्िेख भएका बाहेक अन्य कुराहरु प्रचलिि लनयम, काननु, लनदेक्षशका 
बमोक्षजम हनुेछ | यस कायय षिलििे ब्यबस्था गरेको कुनै प्राबिान काययन्ियन गदाय बािा अड्काउ 
रु्काउन परेमा सलमलिको क्षेत्रलभत्र पने सलमलििे अन्य जषटि लनलिगि अिस्थामा काययपालिकािे 
बािा अड्काउ रु्काउन स्नेछ |   

   प्रमाणीकरण लमलि:- 2076/05/28 

आज्ञािे 

बाबरुाम अयायि 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि 


