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"तिलोत्तमा नगरपातलका अन्िरगि सं चालन हुने बाली िथा

पशु सं रक्षण राहिकोष कार्ाान्वर् कार्ाववति, २०७५"

प्रस्िावना : कृवष क्षेत्रलाई िुलनात्मक रुपमा बढी जोखिमपूणा क्षेत्रको रुपमा

तलईन्छ । अतिकाशं जनिाले कृवषलाई जीववकोपाजान िथा रोजगारीको प्रमुि
श्रोिको रुपमा तलईरहे को अवस्थामा र्स क्षेत्रलाई बढी सं रक्षणको आवश्र्किा

रहन्छ । बषै वपच्छे बाली नाली, पशुपंक्षी िथा कृवषका भौतिक सं रचनाहरु तबतभन्न

प्रकारका मानवीर् घटना, रोग, कीरा, मुसा, चरा, जङ्गली जनावार िथा प्राकृतिक
प्रकोपबाट नोक्सानी हुुँदै आईरहेको छ । र्सबाट कृषकहरुलाई प्रत्र्क्ष रुपमा

असर परे को छ भने नगरपातलकालाई पतन ठू लो क्षिी हुने गरे को छ । तबशेषगरी

जलवार्ु पररविानबाट सृखजि घटनाहरु जस्िै आकखस्मक िडे री, बाढी, पवहरो, नदी
कटान िथा डुवान, भूकम्प, अतिबृवि, अनाबृवि, अतसना, हावाहुरी रोग कीरा आददले
बाली

िथा

पशु पन्छीको

उत्पादनमा

असर

परे को

छ

।

र्स्िा

घटनाले

कृषकहरुलाई तनरास पारे को हुन्छ र उनीहरु कृवषलाई तनरन्िर रुपमा अगातड
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बढाउन सक्दै नन् । र्स्िो अवस्थामा कृषकहरुलाई नगरपातलका मार्ाि राहि
िथा क्षतिपूिीको रुपमा केही रकम उपलब्ि गराई हौसला ददएमा ठू लो राहि
महशुस गने तथए । र्स सन्दभामा नगरबासी कृषकको बाली बस्िुमा हुने आतथाक
क्षतिमा क्षतिपूिी प्रदान गने कार्ा व्र्वखस्थि िथा सरलीकरण गना आवश्र्क
भएकाले तिलोत्तमा नगरपातलकाले र्ो कार्ातबति िर्ार पारी लागू गरे को छ ।
पररच्छे द १
प्रारखम्भक

१.

सं खक्षप्त नाम र प्रारम्भ
क.

र्ो कार्ावविको नाम "तिलोत्तमा नगरपातलका मार्ाि सं चालन हुने बाली
िथा पशु सं रक्षण राहिकोष कार्ाान्वर्न कार्ाववति, २०७५" रहेको
छ।

ि.
२.

र्ो कार्ाववति तिलोत्तमा नगरपातलकाको नगरकार्ापातलका बैठकबाट
स्वीकृि भएको तमतिबाट तिलोत्तमा नगरपातलका क्षेत्रभर लागू हुनछ
े ।

पररभाषााः ववषर् वा प्रसं गले अको अथा नलागेमा र्स कार्ातबतिमााः
क.

"अनुगमन िथा तनरीक्षण सतमति" भन्नाले नगरपातलकाको प्रमुिको
सं र्ोजकत्वमा रहेको बाली िथा पशु सं रक्षण राहिकोष कार्ाान्वर्नको
लातग गठन भएको अनुगमन िथा तनरीक्षण सतमति सम्झनु पदाछ ।

ि.

"आर्ोजना" भन्नाले कार्ाक्रमको लातग पेश गरे को तबस्िृि र्ोजना
सम्झनु पदाछ ।

ग.

"कार्ातबति" भन्नाले तिलोत्तमा नगरपातलका मार्ाि सं चालन हुने बाली

िथा पशु सं रक्षण राहिकोष कार्ानवर्न कार्ाववति, २०७५ सम्झनु
पदाछ ।
घ.

"कार्ाालर्"

भन्नाले

तिलोत्तमा

नगरपातलका,

नगरकार्ापातलकाको

कार्ाालर्, रुपन्दे ही सम्झनु पदाछ ।
ङ.

"कृवष" भन्नाले िाद्यान्न बाली, नगदे बाली, िरकारी बाली, र्लर्ूल
बाली, च्र्ाऊ िेिी, माछा िथा पशु पन्छी आददको िेिी/पालन,

प्रशोिन, बस्िु तबतबतिकरण िथा बजारीकरण जस्िा कृर्ाकलापहरु
सम्झनु पछा ।
च.

"नगरपातलका" भन्नाले तिलोत्तमा नगरपातलका सम्झनु पछा ।
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छ.

"पन्छी" भन्नाले कुिरा, टकी, अविज, बट्टाई, हाुँस आदद चरा सम्झनु
पछा ।

ज.

“पशु”

भन्नाले

सबै

प्रकारको

जीवजन्िु

जसलाई

कृषकहरुको

आर्स्रोिको लातग पातलएको हो भतन सम्झनु पछा ।
झ.

"बाली"

भन्नाले

कृषकहरुले

लगाएका

कृवषजन्र्

बालीहरु

जस्िै

िाद्यान्न, िरकारी, र्लर्ूल, र्ूल, च्र्ाऊ, मौरी, रे शम, माछा, आदद
सम्झनु पछा ।

ञ.

"बैठक" भन्नाले नगरकार्ापातलकाको बैठक सम्झनु पदाछ ।

ट.

“राहिकोष” भन्नाले बाली िथा पशुमा हुन गएको क्षतिको लातग उखचि
व्र्वस्थापनको लातग छु ट्टाएको कोष वा कार्ाक्रम बजेट सम्झनु पछा ।

ठ.

"सतमति" भन्नाले बाली िथा पशु सं रक्षण राहि कोष कार्ाक्रम
कार्ाान्वर्नको लातग नगर प्रमुिको सं र्ोजकत्वमा रहे को अनुगमन,
मूल्र्ाङ्कन िथा छनौट सतमति सम्झनु पछा ।

ड.

"सं रक्षण" भन्नाले बाली िथा पशुमा लाग्ने रोग, कीरा, प्राकृतिक

प्रकोपबाट बचाउनुका साथै भववष्र्मा हुने क्षतिको न्र्ुतनकरण गने
कृर्ाकलापहरु तबखझन्छ।
ढ.

"क्षति" भन्नाले कुनै पतन रोग, कीरा, दाना नलाग्ने, नउम्रने, जङ्गली
जनावर, बाढीपवहरो, डुबान, िडेरी, भुकम्प आदद बाट हुने आतथाक

३.

नोक्सानीलाई बुखझन्छ।

उद्देश्र्ाः
क.

र्स नगरपातलकामा आकखस्मक प्राकृतिक प्रकोप िथा घटनाहरु जस्िै
बाढी, पवहरो, िडेरी, डुवान, नदीकटान, भूकम्प, सुनामी, आतिवेरी,

रोग, कीरा जस्िा कारणबाट कृषकहरुको आतथाक क्षतिको भारलाई कम
गने ।
ि.

कृवषमा लगानी गरी व्र्वसावर्क रुपमा अगातड बढीरहे का कृषकहरुलाई
हौसला प्रदान गरर पेशालाई तनरन्िर रुपमा अगातड बढ्न प्रेररि गने ।
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पररच्छे द २
राहिकोष कार्ाक्रम सं चालन प्रवक्रर्ा
4.

बाली िथा पशु सं रक्षण राहि कोष कार्ाक्रम सञ्चालन तबति
4.1 तनवेदन ददने िथा कोष वविरण ववति
क)

वपतडि पक्षले तनवेदन पत्र, सं खक्षप्त व्र्वसावर्क तबवरण, सम्बखन्िि
वडा कार्ाालर्को तसर्ररस पत्र र सं भव भएसम्म बाली िथा
पशुपन्छीको क्षिी भएको

र्ोटो सवहि कार्ाालर्मा तनवेदन दिाा

गनुा पदाछ ।
ि)

तनवेदन दिाा गदाा कार्ाालर्मा कुनै पतन शुल्क लाग्ने छै न ।

क.

बाली िथा पशु सं रक्षण राहि कोष कार्ाक्रम सं चालनको लातग

4.2 कार्ाक्रम सं चालन प्रकृर्ााः

प्राप्त तनवेदनको अनुगमन, मुल्र्ाङ्कन िथा छनौट गनाका लातग एक

सतमति गठन गररनेछ ।अनुगमन, मुल्र्ाकंन िथा छनौट सतमति
तनम्न अनुसार रहेको छ:नगर प्रमुि

सं र्ोजक

कृवष क्षेत्र हेने कार्ापातलका सदस्र्

सदस्र्

प्रमुि प्रशासकीर् अतिकृि

सदस्र्

नगरपातलका स्िरीर् िाद्य सुरक्षा सतमतिको सं र्ोजक

सदस्र्

सतमतिले मनोनर्न गरे को ववज्ञ सदस्र्

सदस्र्

सतमतिले मनोनर्न गरे को एक जना
व्र्वसावर्क कृषक

सदस्र्

नगरपातलका कृवष शािा प्रमुि
ि.

सदस्र् सखचव

तनवेदनहरुमातथ बाली िथा पशु सं रक्षण राहिकोष कार्ाक्रम
अनुगमन,

मुल्र्ाुँकन

िथा

छनौट

सतमतिले

मुल्र्ाङ्कन

गरी

लाभग्राही छनौट गनेछ ।
ग.

मूल्र्ाङ्कनको आिारमा सं कलन गररएका वपतडि कृषकहरु छनौट
गरी राहिकोष तबिरणका

लातग र्सै

सतमतिले

एक सूचना

प्रकाशन गना सक्नेछ । सूचनामा लाभग्रहीको नाम िथा तनजले
प्राप्त गने राहाि रकम उल्लेि भएको हुनपु नेछ ।
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घ.

कृषकहरुलाई समर्मै क्षतिपूिी प्रदान गनाको लातग सतमतिले
क्षतिपूिी रकम वा राहि सामग्री सम्बखन्िि वडा मार्ाि वविरण
गना सक्नेछ ।

ङ.

आवश्र्क भएमा वडाअध्र्क्षको सं र्ोजकत्वमा पाुँच सदखस्र्र् वडा
स्िरीर् राहि वविरण सतमति बनाउन सवकनेछ ।

4.3 राहि कोष
राहि अनुगमन, मूल्र्ाङ्कन िथा छनौट सतमतिले कोषलाई प्रभावकारी
रुपले कार्ाान्वर्न गना दे हार्का आिारमा मूल्र्ाङ्कन गना सक्नेछ ।
क)

िडा बालीको आकखस्मक क्षति भएको अवस्थामा बीउ, बेनाा,
तबषादी, मल, कृवष च ुन, माछाभुरा, औजार- उपकरण िररदको

लातग प्रति तबघाहा बवढमा रु.8००० (आठ हजार रुपैर्ा) राहि
स्वरुप वविरण गना सक्नेछ ।
ि)

प्लाखस्टक घर तभत्र आकखस्मक क्षति भएको िण्डमा प्रति ६०
वगातमटरको प्लाखस्टक घरको लातग बवढमा रु.2००० (दुई हजार
रुपैर्ा) राहि स्वरुप वविरण गररने छ।

ग)

च्र्ाउ िेिीको प्लाखस्टक घरमा आकखस्मक क्षति भएको िण्डमा
प्रति ६० वगातमटरको प्लाखस्टक घरको लातग बवढमा रु.2०००
(दुई हजार रुपैर्ा) राहि स्वरुप वविरण गररने छ ।

घ)

ङ)

बीमा गररएको बालीको हकमा क्षतिपूिी स्वरुप बीमा कम्पनी

मार्ाि रकम भुक्तानी हुने भएकाले क्षति रकम प्रदान गररने छै न
। र्दी झुटो तबवरण ददएमा कानून बमोखजम कार्ावाही हुनेछ ।

मौरी घारको हकमा प्रति मौरी घार १५०० क्षतिपूिी प्रदान
गररनेछ ।

च)

रोगकीरा

िथा

अन्र्

सम्भाववि

क्षति

हुन

सक्ने

समर्लाई

मध्र्नजर गरी राहि अनुगमन सतमतिले राहि सामग्री अग्रीम
रुपले िररद गरर राख्न सक्नेछ ।
छ)

व्र्खक्तगि लाभग्राहीको हकमा कखम्िमा दुई कठ्ठा क्षेत्रर्लमा
क्षिी भएको हुनपु ने छ । प्लाखस्टक टनेलको हकमा न्र्ुनिम 2
टनेल (१२० बगा मी, माछा पोिरीको हकमा कखम्िमा दुई
कठ्ठा, मौरीको हकमा व्र्वसावर्क घारमा 5 मौरी घार, घाुँस
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िेिीको हकमा कखम्िमा 5 कठ्ठा, बीउ उत्पादनको हकमा
कखम्िमा दश कठ्ठा, च्र्ाऊ घरको हकमा कखम्िमा २०० बगा
तमटरको च्र्ाऊ घरमा क्षिी भएको हुनपु नेछ । पशुको हकमा

एक गाई/भैंसी, दुई भेडा/बाख्रा पन्छीको हकमा कखम्िमा 50
पन्छी क्षिी भएको हुनपु नेछ ।
ज)

एक गाई/भैंसी पूणरु
ा पले क्षति भएको अवस्थामा 5 हजार,

भेडा/बाख्राको हकमा 2 हजार िथा कुिुराको हकमा प्रति पचास
पाचुँ हजार राहि स्वरुप प्रदान गना सवकनेछ ।

झ)

राहाि कार्ाक्रममा तबपन्न घरपररवार िथा कृवषलाई प्रमुि पेशाको
रुपमा तलएका र अन्र् आर्श्रोि नभएका कृषकलाई प्राथतमकिा
ददनुपनेछ ।
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