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माई नगरपालिका खोर  सुधार कार्यक्रम कार्ायन्वर्न कार्यलिलध २०७७ 

                                                                    कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलत : २०७७/११/१७ 

           प्रिालिकरि लिलत: २०७७/११/१७ 

माई नगरपालिकाको अलिकतम भूभाग चुरे छेत्र रहेको स्थानीय तह हो । यस नगरपालिकाको कृलि के्षत्रमा 

बाख्रापािान र बंगुरपािनको अग्रणी भूलमका रहेको छ । “गर ौँ व्यावसालयक कृलि यसैबाट हुन्छ माई 

नगरको समृद्धी” भने्न माई नगरको लिगो कायययोजनािाइ सफि पानयको लनम्ति यस नगरपालिकाका 

लकसानहरुिाइ व्यावसालयक बाख्रा एबम बंगुरपािन तफय  आकालियत गनयको लनम्ति, यस नगरपालिकािे यो 

काययलबलि बनाएको छ ।  

पररचे्छद १ 

प्रारम्तिक  

१. संलछप्त नाम र प्रारि  

 

िाई नगरपालिका  

 

स्थानीय राजपत्र  
   

     खण्ड : ४                       संख्र्ा ५                  राजपत्रिा प्रकालित लिलत : २०७७/११/२०  

 

 

भाग -२ 

माई नगरपालिका  
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क. यो काययलबलिको नाम माई नगरपालिका खोर  सुधार कार्यक्रम कार्ायन्वर्न कार्यलिलध २०७७ 

रहेको छ । 

ख. यो काययलवलि बाख्रा र बंगुरको खोर सुिार काययक्रम सम्पािन गने प्रयोजनको िालग नगर 

काययपालिकाबाट स्वीकृत भएको लमलत िेम्तख िागू हुने छ । 

 

२. पररभािा  

क. मन्त्रािय भन्नािे कृलि तथा पशु पंक्षी मन्त्रािय सम्झनु पनेछ । 

ख. लबभाग भन्नािे पशु सेवा लबभाग भने्न सम्झनु पने छ । 

ग. कायायिय भन्नािे माइ नगरपालिका नगर काययपालिकाको कायायियिाइ सम्झनु पने छ । 

घ. नगरपालिका भन्नािे माई नगरपालिकािाइ सम्झनु पने छ । 

ङ. शाखा भन्नािे माई नगरपालिका पशु सेवा शाखा भने्न बुझ्नु पने छ  

च. काययलवलि भन्नािे सामुिालयक माई नगरपालिका खोर सुधार कार्यक्रम कार्ायन्वर्न कार्यलिलध 

२०७७   भने्न बुझ्नु पने छ । 

३. उिेस्य  

क. माई नगरपालिका पशु सेवा शाखाको नीलत तथा काययक्रम प्रभावकारीरुपमा कायायन्वयन गने । 

ख. माई नगरपालिका लभत्रका सुलचकृत बाख्रा तथा बंगुरपािक लकसानको गोठ सुिारमा सहयोग 

पुयायउन । 

ग. गोठ सुिार काययक्रमिाइ प्रभावकारी बनाइ माई नगरको लिगो कायययोजनािाइ सहयोग पुयायउन । 

घ. कृिकिाइ व्यावसालयक कृलि तफय  अग्रसर गराउन । 

पररचे्छद-२ 

४. काययक्रम संचािन प्रलक्रया  

क. यो काययक्रम माई नगरपालिकाको समू्पणय वडाहरुमा संचािन गररने छ । 

ख. प्रते्यक वडािाइ बराबर रकम लबलनयोजन गररने छ । 

ग. काययक्रम संचािानका िालग कृिक छन टका आिार र संचािन प्रलक्रया िेहाय बमोलजम हुनेछ  

१. नगरपालिकामा फमय िताय गरर सलक्रय रुपमा पशुपािन (कम्तिमा १० माउ बाख्रा वा ५ माउ 

बंगुर) गिै आएको लकशानिाइ प्राथलमकता लिइनेछ । 

२. एउटै कृिकिाइ िोहोरो पने गरर अनुिान लवतरण गररने छैन ।  

३. वडा कायायियको लसफाररस बमोलजम स्थिगत अनुगमनबाट प्रलत कृिक खोर सुिार अनुिान 

काययक्रमिाइ ५०% िागत साझेिारीमा  बढीमा रु. १०,००० अनुिान उपिब्ध गराइने छ । 

४. प्रस्ताबकिे प्रस्ताब पेस गिाय अनुसूची १ बमोलजमको लबवरण खुिाई सम्बम्तित वडा 

कायायियमा ररत पुबयक लनबेिन पेस गनुय पने छ । 

५. प्रते्यक वडा बाट वडा स्तरको लनणययिे प्रते्यक वडाबाट १०(बाख्रा/बंगुर) कृलि फमय/ कृिक  

छन ट गरर वडाको लसफाररसमा अनुिान रकम सम्झ ता गररने छ ।  

६. वडा कायायियिे अनुसूची २ बमोलजमको सूचकहरुिाइ मापिण्ड मालन कृलि फमय/कृिक 

छन टका िालग पशु सेवा शाखामा लसफाररस गनुय पने छ ।  

७. िाभग्राही कृिकिे आफ्नो स्व-िगानीबाट प्रस्तालवत कायय सम्पािन गरे पश्चात अनुिान रकम 

प्रस्तालवत कायय सम्पािनको स्थिगत लनरीक्षण पश्चात पशु सेवा शाखाको लसफाररसमा भुक्तानी 

गररने छ । 
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५. थपघट वा हेरफेर गने  

क) यो काययलबिी कायायन्वयनिाइ थप व्यवम्तस्थत र प्रभावकारी बनाउन नगरपालिकािे आवस्यकता 

अनुसार यस लनिेलशकामा केलह थपघट, हेरफेर तथा खारेज गनय सके्न छ । 

ख) यो काययलबिी कायायन्वयनमा कुनै वािा अवरोि र अस्पष्टता आएमा वािा अवरोि फुकाउने 

प्रयोजनका िालग नगरपालिकाको कायायियिे आवस्यकता अनुसार व्याख्या गनय सके्न छ । 

समाप्त 
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अनुसूची १  

५०% अनुिानमा बाख्रा/बंगुर खोर सुिार काययक्रम २०७७/२०७८  

माई नगरपालिका लशतिी, इिाम  

 

व्याबसालयक कृिक/ कृलि फमयको नाम: 

ठेगाना:  

वाडय नं.  

सम्पकय  नं.  

खोरको आकार (िम्बाई * च डाई)  

Jofj;flos kmfd{÷s[ifsn] ;+rfng ul/g] sfo{ k|:tfljt of]hgf ljj/0f M 

क्र. स.  संचािन गररने लक्रयाकिाप  अपेलक्षत 

अनुिान 

सहयोग रु. 

लनलज 

िगानी रु.  

जम्मा िगानी रु.  

लववरण       पररणाम  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

फामय सुिार काययक्रममा कायय गने व्यवसायी र साझेिारी फामयिे नु्यनतम अनुिान रकम बरावरको रकम 

प्रस्तालवत योजनामा समावेश गनुय पनेछ । 

 

 

 

 

 

लनवेिक कृिक/ कृलि फमयको िस्तखत/छाप   
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अनसुचूी २  
५०% अनदुानिा बाख्रा/बंगरु खोर सधुार कार्यक्रि २०७७/२०७८ िलुर्ांकनका 

आधारहरु 
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