
 

 

 

रामपरु नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
    खण्ड: 2        संख्या: 2       लमलि: 2075/05/28 

भाग -2 

 

रामपरु नगरपालिकाको  

साना व्यवसाययक कृयि उत्पादन (पकेट) यवकास     
काययक्रम संचािन कायययवलि २०७५ 
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प्रस्िावना: रामपरु नगरपालिकाको कृयि क्षेत्रको उत्पादन बदृ्दि, व्यवसायीकरण, िथा यवयवलिकरण गनय 
साना ब्यबसाययक उत्पादन कृयि उत्पादन केन्द्र “साना ब्यबसाययक कृयि उत्पादन (पकेट) लबकास 
काययक्रम संचािन कायययवलि २०७५” ियार गरर िाग ु गररएको छ । एक वडा एक उत्पादन 
काययक्रम िाग ुगनय यो कायययवलि ियार गरर िाग ुगररएको छ । 

खण्ड २.-  

1. संक्षक्षप्त नाम र प्रारम्भ  

1. यो काययक्रम नाम साना ब्यबसाययक कृयि उत्पादन केन्द्र (पकेट ) यवकास काययक्रम 
संचािन कायययवलि -२०७५ रहेको छ । 

2. यो कायययवलि स्वीकृि भएको लमलिबाट िाग ुहनुेछ । 

2. पररभािा : लबिय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस कायययवलिमा,  
क) ‘’काययपालिका” भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको काययपालिकािाई सम्झन ुपदयछ । 

ख) ‘’कृिक” भन्नािे ब्यबसाययक वा ब्यबसाय उन्द्मखु खाद्यान्नबािी, िरकारीबािी, 
नगदेबािी, औिोलगक बािी, मसिाबािी, िेिहंनबािी, दिहनबािी, फिफुिखेलि, च्याउ 
खेलि, माछापािन, मौरीपािन आद्दद लनक्षिि क्षेत्रफिमा खेलि गने व्यक्षििाई सम्झन ु
पदयछ । 

ग) “कृयि समूह” भन्नािे कररब १५-३० जनाको कृिक सदस्य रहेको समहुिाई बझु्नपुदयछ 
। 

घ) “कृयि शाखा” भन्नािे यस नगरपालिकाको कृयि शाखा वा उपशाखा वा इकाई वा कृयि 
सेवा केन्द्रिाई जनाउनेछ । 

ङ) “पकेट” भन्नािे आबश्यकिा र स्थालनय सम्भाव्यिाका आिारमा सम्भाव्य 
बािी/बालिबस्िमुा न्द्यनुिम रोपनीमा वा संख्यामा खेलि गरेको साना ब्यबसाययक 
उत्पादन केन्द्र सम्झन ुपदयछ । खाद्यान्नबािीको हकमा न्द्यनुिम २०० रोपनी, दिहन 
/िेिहन बािीको 100 रोपनी,िरकारी खेलिमा ५० रोपनी, फिफुि खेलिमा 100 
रोपनी, मसिाबािीको 100 रोपनी, आि ु िथा आि ु लबउको 100 रोपनी, कन्द्ये 
च्याउको िालग १० च्याउ घर वा ८०० केजी च्याउ लबउ प्रलि िटमा प्रयोग,२०० 
आिलुनक घारमा मौरीपािन गने वा प्िाक्षस्टक घरमा गररने खेिीको हकमा कक्षम्िमा २०  
रोपनी क्षेत्रफ़िमा फैलिएको प्िाक्षस्टक घरहरु भएको वा माछापािानको हकमा न्द्यनुिम 
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३० रोपनी जिाशय क्षेत्रफ़िमा फैलिएको माछापोखरी संचािन गरेको साना ब्यबसाययक 
उत्पादन केन्द्र सम्झन ुपदयछ । 

च) “सलमलि” भन्नािे सम्बक्षन्द्िि पकेट संचािन सलमलि सम्झन ुपदयछ । 

खण्ड ३  

3. उिशे्य 

क) कृयि क्षेत्रको आिलुनकरणमा योगदान पयुायउने साना ब्यबसाययक कृयि उत्पादन केन्द्र 
(पकेट) हरु लबकास गरर छनोट गररएको बािी/बस्िहुरुको उत्पादन र उत्पादकत्व बदृ्दि 
िथा रोजगारी लसजयना गरर कृिकहरुको आम्दानी बदृ्दि गने । 

ख) रामपरु नगरपालिकािाई कृयिमा आत्मलनभयर बनाउन यस नगरपालिकाको एक वडा एक 
उत्पादन काययक्रमिाइ िाग ुगनय पकेट क्षेत्र लनमायण गरर कृयिमा आत्मलनभयर बनाउने । 

खण्ड ४ 

4. पकेट लनमायण / छनोट प्रयक्रया : 
1. पकेट क्षेत्र लनमायणका िालग देहायका सेवा / सलुबिा / पबुयिारहरु रहेको हनुपुनेछ : 

क) सडकको पहुुँच भएको वा हनुसक्ने  

ख) लसचाइको उपिब्ििा भएको वा हनुसक्ने  

ग) यवद्यिुको उपिब्ििा भएको वा हनु सक्ने  

घ) िोयकएको क्षेत्रफ़ि चक्िाबन्द्दी भएको/हनुसक्ने वा एउटा कोररडोरमा रहेको  

ङ) यवत्तीय संस्थाहरुको पहुुँच पगेुको वा हनुसक्ने  

2. पकेट क्षेत्र लनमायणको िालग नगरपालिका कायायियको कृयि शाखािे सूचना माफय ि कृयि 
समूह/कृयि सहकारी/कृयि फामय वा उद्धमीिाई प्रस्िाब पेश गनय आव्हान गनेछ । प्रस्िाब 
बमोक्षजम सम्भाय्बब्यिा, हािको अवस्था, कृयि समूह/कृयि सहकारी/ कृयि उद्धमीको 
सयक्रयिाको आिारमा कक्षम्िमा एक वडा एक पकेट क्षेत्र छनोटको िालग लनम्न सदस्य 
रहेको नगर पकेट क्षते्र लनमायण सलमलि रहनेछ।  

नगर प्रमखु वा लनजिे िोकेको काययपालिका सदस्य    संयोजक 

प्रमखु प्रशासकयय अलिकृि        सदस्य 

कृयि शाखा प्रमखु         सदस्य 

पशसेुवा शाखा प्रमखु        सदस्य 
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नगर प्रमखुिे िोकेको बढीमा २ जना कृिक/लबज्ञ वा कृयि उद्यमी  सदस्य  

3. नगर पकेट क्षेत्र लनमायण सलमलििे आफ्नो काम लबलि आफै िोक्न सक्नेछ । सामान्द्यिय 
खण्ड ४ को ४.१ बमोक्षजमको पबुायिार भएको मापदण्डिाई आिार मानी सलमलििे काम 
गनुयपनेछ । 

खण्ड -५  

5. पकेट संचािन सलमलिको गठन: पकेट संचािनका सम्बन्द्िमा सम्बक्षन्द्िि नगर काययपालिका 
कायायियसंग भएको सम्झौिा बमोक्षजमका काययहरु संचािन गने सम्बन्द्िमा खण्ड ४ बमोक्षजम 
स्थापना भएको पकेट क्षेत्रको ब्यबस्थापनका िालग सम्बक्षन्द्िि कृिक समूह / कृयि सहकारी 
/ कृयि उद्यलम वा  जि उपभोिा सलमलिहरुको प्रलिलनलित्व रहने गरर कक्षम्िमा ३३ प्रलिशि 
मयहिा सयहिको ९ सदस्यीय पकेट संचािक सलमलि गठन गररनेछ ।यसको िालग पकेट 
क्षेत्र छनोट भएपछी पकेट लभत्र रहेका कृिक समूह /सहकारी / कृयि उद्यलम / जि 
उपभोिा सलमलिहरुिाई पकेट संचािन सलमलि गठनको िालग ७ द्ददनको म्याद सयहि 
पत्राचार माफय ि वा अन्द्य स्थानीय संचार माध्यम माफय ि आब्हान गररनेछ । काययदिको 
क्षशफाररस अनसुार एक भन्द्दा बढी आबेदकहरुिाई संयिु रुपमा सलमलि गठनको िालग 
समेि अनरुोि गनय सयकने छ । िोयकएको अबलिमा सलमलि गठन भै नआएमा कृयि शाखािे 
सहजीकरण गरर १५ द्ददन लभत्र सलमलि लनमायण गनय सक्नेछ ।सलमलिको सदस्यहरु सम्बक्षन्द्िि 
बािी /बस्िकुो ब्यबसाययक खेिीमा अलनवायय संिग्न भएको हनुपुनेछ । उि सलमलिमा 
संयोजक , उपसंयोजक ,सक्षचब ,र सहसक्षचब एक – एक जना र बाुँकय ५ जना सदस्य 
रहनेछन । पकेट संचािक सलमलिको प्रमखु काययकारी पदहरुमा कक्षम्िमा १ जना मयहिा 
हनु ु पनेछ । रामपरु नगरपालिकाको कृयि शाखा प्रमखु सलमलिको पदेन सदस्यको रुपमा 
रहनेछ । पकेटको संचािन गररने काययक्रमकोप्रस्िावना ियार गदाय र कायय 
सम्पादनाप्रलिबेदन ियार गदाय लनजको सहमलि अलनबायय रहनेछ । काययक्रम संचािन हनुे 
सम्बक्षन्द्िि वडाका अध्यक्ष उि सलमलिको आमक्षन्द्त्रि सदस्यको रुपमा रहनेछन । 
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खण्ड -६  

6. पकेट क्षते्र छनोट प्रयक्रया: यस कायायियको कृयि शाखा माफय ि १ हपे्त सचुना आवहान गरर 
लनबेदन  संकिन गररनेछ । लनबेदन द्ददन आउदा खण्ड २ को २.३ को (ङ) मापदण्ड 
अनसुार खेलि गनय चाहन े कृिक समूह /कृयि सहकारी /जि उपभोिा सलमलि वा कृयि 
फमयिे मात्र लनबेदन योग्य हनुेछ । लनबेदन द्ददन आउदा एक प्रलि लनणयय प्रलिलियप , खेलि 
गनयको िालग चायहने जग्गाको क्षेत्रफ़ि खलु्ने कागजाि , लनबेदको नागररकिाको प्रलिलियप , 
फामयको हकमा पान/ भ्याट नम्बर र फामय दिाय प्रमाण पत्र समेि बझुाउन ु पनेछ । 
 संकलिि प्रस्िाब /लनबेदनहरु मध्येबाट व्यवसाययकिा , सम्भाबना , नया कृयि 
उपजको उत्पादन , उच्च मूल्य बािीहरु आद्ददको आिारमा पकेट क्षेत्र लनमायण सलमलििे 
लनणयय गरर सोयह पकेट क्षेत्रिाइ कृयि शाखािे सचुना वा पत्र माफय ि पकेट क्षेत्र संचािन 
सलमलि गठन गनय आबहान गनेछ । पकेट छनोट गदाय एकै वाडय अथवा एकै किस्टरमा 
रहेको क्षेत्रिाइ छनोट गररनेछ । पकेट एउटा वडामा एउटा वा एकै वडामा िेरै पकेट क्षेत्र 
पलन रहन सक्नेछन । 

खण्ड -७ 

7. पकेट काययक्रम संचािन प्रयक्रया : पकेट संचािन सलमलििे कृयि शाखा संग समन्द्वय गरर 
पकेट क्षेत्रको बजेट को काययक्रम लनमायण गनय सक्नेछन । सोयह काययक्रमका आिारमा 
नगरकाययपालिका को काययक्रम लनमायण गनय सक्नेछन । सोयह काययक्रमका आिारमा नगर 
काययपालिका कायायियिे आवश्यक कागजािको आिारमा कायय सम्पन्न गररसकेपलछ अनदुान 
रकम भिुानी द्ददनेछ । काययक्रम लनमायण गदाय पकेट क्षेत्रको आवश्यकिाको आिारमा लबउ 
लबजन खररद लबिादी िथा मि खररद , औजार उपकरण वा फामय मेक्षशनरी खररद िगायिका 
कायय गनय सक्नेछन भने अनदुान प्रलिशि ५० % मात्र हनुेछ । बाुँयक ५० % रकम 
कृिकहरुिेनै व्यहोनुय पने छ । सोयह काययक्रम पकेट संचािन सलमलििे लनिायरण गरेपलछ 
यस कायायियसुँग सम्झौिा गरर काययक्रम अगाडी बढाउन सक्नेछ । 
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खण्ड -८  

8. लबलबि: यस कायययवलिमा उल्िेख भएका बाहेक अन्द्य कुराहरु प्रचलिि लनयम, काननु, 
लनदेक्षशका बमोक्षजम हनुेछ ।यस कायय यवलििे ब्यबस्था गरेको कुनै प्राबिान काययन्द्वयन गदाय 
बािा अड्काउ फुकाउन परेमा सलमलिको क्षेत्रलभत्र पने सलमलििे अन्द्य जयटि लनलिगि 
अवस्थामा काययपालिकािे बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।  

 

 

 

 

प्रमाणीकरण लमलि:- 2075/05/28 

आज्ञािे, 
(ज्ञानराज कोइरािा) 

प्रमखु प्रशासकयय अलिकृि 

 


