
बाणगङ्ा नगरपािलका

स्ानीय राजपत्र
बाणगङ्ा नगरपािलका, कपपलवस्तुद्ारा प्रकाशित

  खण्ड:६            बाणगङ्ा नगरपाललका,         भाद्र, २०७९         संख्ा: ४  

भाग-२
नि:शुल्क कृत्रिम गर भ्ाध्ि सेव् संच्लि तथ् व्यवस््पि निर्देशशक्, २०७९

प्रस््वि् :
बाणगंगा नगरपाललका क्षेत्रशभत्र बसोवास गरी पितुपालनमा संलग्न रहषेका कृषकहरुको पितुपालनको 
माध्यमबाट आर्थिक स्रमा बदृ्धि गनने उद्षेश्यका साथि आधतुपनक एवम ्वैज्ापनक पवधधवाट गाई, भैंसी 
तथिा बाख्ाहरुलाई कृद्त्रम गभाभाधान गराई उनीहरुको आर्थिक तथिा सामाजजक हधैसयत सवल तथिा 
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सक्म बनाउन नगरपाललकाको तरभा वाट पन:ितुल्क कृद्त्रम गभाभाधान सषेवा सञ्ालन तथिा व्यवस्ापन 
गनभा वाञ्छनीय भएकोलषे बाणगंगा नगरपाललका, नगर कायभापाललकालषे यो पनर्नेशिका बनाई लागतु 
गरषेको छ । 

परिचे्र् – १
१. संशक्प्त नाम र प्रारम्भ :

क)  यस पनर्नेशिकाको नाम “:पनितुल्क कृद्त्रम गभाभाधान सषेवा सञ्ालन तथिा व्यवस्ापन 
पनर्नेशिका, २०७९” रहकोछ ।

ख)  यो पनर्नेशिका नगर कायभापाललकाबाट स्ीकृत भएको द्मपतबाट लागतु हुनषेछ ,
२. पररभाषा : 

क)  “कृद्त्रम गभाभाधानकताभा” भन्न।लषे बाणगंगा नगरपाललकाबाट सूचना प्रकािन गरी 
प्रस्ाव आह्ान पश्ात सतुचचकृत गररएका पितु सषेवाका प्रापबधधक वा पितु सषेवा 
िाखामा कायभारत प्रापबधधक कमभाचारीहरुलाई जनाउनषे छ । 

ख)  “कायभापाललका” भन्न।लषे बाणगंगा नगरपाललका नगर कायभापाललकालाई जनाउनषेछ 
। 

परिचे्र् – २
३.  ितभा तथिा भतुक्ानी पवधध : 

१.  पन:ितुल्क कृद्त्रम गभाभाधान कायभाक्रम अन्तगभात कायभाक्रम सञ्ालन तथिा भतुक्ानी 
पवधध : 

क)  कतु नै पपन कृषकको पितु (गाई, भैंसी, बाख्ा) मा कृद्त्रम गभाभाधान सषेवा उपलब्ध 
गराएको कारभामा पितुको पिहचान खतुलनषे गरी पववरण भनने, कृषकको सम्पकभा  नं., 
सषेवा उपलब्ध गराएको द्मपत तथिा समय लगायत आवश्यक पववरणहरु पूणभा रुपमा 
भरषेको हुनतु पननेछ , 

ख)  पितुपालक कृषक बाणगंगा नगरपाललका क्षेत्रशभत्रको हुनतुपननेछ , 
ग)  पन:ितुल्क कृद्त्रम गभाभाधान सषेवा एउटा पितुका लाद्ग एक आर्थिक वषभामा एक पटक 

मात्र उपलब्ध गराईनषेछ , 
घ)  कृद्त्रम गभाभाधान सषेवा ललनषे कृषकलषे उक् पितुको अपनवायभा पितु पबमा गरषेको 
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हुनतुपननेछ , 
ङ)  कृद्त्रम गभाभाधान सषेवा उपलब्ध गराए बापत यस कायाभालयमा कायभारत पितु 

प्रापवधधकहरुका लाद्ग कायाभालय समयको अपतररक् समयमा सषेवा उपलब्ध भएमा 
मात्र उक् सषेवा रकम उपलब्ध हुनषे र अन्य पनजी सषेवा प्रर्ायक पितु प्रापवधधकहरुका 
लाद्ग समषेत प्रपत पितु कृद्त्रम गभाभाधान सषेवा बापत रु.५००।०० (पाचँ सय मात्र) 
उपलब्ध गराइनषे छ । पितु सषेवा िाखामा पितु ल्ाई कृद्त्रम गभाभाधान सषेवा ललएमा 
कायाभालयमा कायभारत पितु सषेवा प्रापवधधकहरुलाई उक् रकम सतुपवधा िर्इनषे छैन 
तर धसमषेन खररर् बापतको रकम प्रापवधधक प्रपतवषेर्न बमोजजम सोधभनाभा बापत 
उपलब्ध गराइनषेछ , 

च)  पन:ितुल्क कृद्त्रम गभाभाधान सषेवा उपलब्ध गराएको प्रगपत प्रपतवषेर्न प्रत्षेक मिहनाको 
चौथिो हप्ता शभत्र यस नगरपाललकाको पितु सषेवा िाखा तथिा वरा कायाभालयमा 
प्रपतवषेर्न गनतुभापननेछ । साथि ैवरा कायाभालयको धसराररस पश्ात ्मात्र रकम उपलब्ध 
गराईनषेछ , 

छ)  कृद्त्रम गभाभाधान सषेवा उपलब्ध गराए बापतको रकम यस नगर क्षेत्रमा सषेवा प्रर्ान 
गनने पितु प्रापवधधक तथिा पनजी क्षेत्रका पितु सषेवा प्रापवधधकहरुलाई मात्र उपलब्ध 
गराईनषेछ , 

ज)  पन:ितुल्क कृद्त्रम गभाभाधान सषेवा उपलब्ध गराए बापतको रकम भतुक्ानी ललरं्ा एउटै 
पितुमा एक पटक भन्ा बढी सषेवा पतुरयाए बापतको भतुक्ानी नगरपाललकाबाट 
गररनषे छैन । तर झकु्ाई भतुक्ानी ललएमा, नक्कली कागजात बनाई भतुक्ानीका 
लाद्ग पषेि गरषेमा सम्बन्धित पितु प्रापवधधक जवारर्षेही हुनषेछ र पनज प्रापवधधकको 
सूचीकृत रधि गरी पनजलषे पाउनषे भतुक्ानी रोक्का राखी नगरपाललकाको पनणभायानतुसार 
आवश्यक कारबाही गररनषेछ , 

झ)  कृद्त्रम गभाभाधानकताभालषे अपनवायभा रुपमा बाणगंगा नगरपाललका , पितु सषेवा 
िाखामा सतुचचकृत हुनतुपनने छ , 

ञ)  धसमषेन खररर् र सोको व्यवस्ापन सम्बन्धित पितु सषेवा िाखालषे गनतुभापननेछ , 
ट)  नगरपाललकाबाट तोिकएको कृद्त्रम गभाभाधानकताभाबाट मात्र ै यो सषेवा उपलब्ध 

गराईनषेछ , 
ठ)  एक कृषकको एक (१) भन्ा बिढ गाई/भैंसी/बाख्ामा कृद्त्रम गभाभाधान गनतुभा परषेमा 

पववरण नर्ोहोरीनषे गरर पितुको पिहचान खतुलनषे गरी कारभा र लगत रारम पषेि गनने 
र्ाययत्व सम्बन्धित पितु प्रापवधधकको हुनषेछ , 
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र)  कृद्त्रम गभाभाधान कताभालषे अनतुर्ानको कृद्त्रम गभाभाधान गरषे वापतको रकम भतुक्ानी 
नगरपाललकाबाट प्राप्त गनभा सक्षे छ । प्रत्षेक कृद्त्रम गभाभाधानकताभालषे अनतुसतुची–२ 
बमोजजमको लगत तयारी गनतुभापनने छ , 

ढ)  पन:ितुल्क कृद्त्रम गभाभाधान गर्ाभा एक कृषकको एक गाई/भैंसी/बाख्ामा गभाभाधान 
गर्ाभा प्रापबधधक र्ोहोररन सक्षे  भएकोलषे पबस्तृ रुपमा कृषकसँग सोधपतुछ गरषेर 
मात्र ैकृद्त्रम गभाभाधान गनने , अन्यथिा कतु नै कृषककोमा प्रापवधधकको लापरवाहीमा 
एउटा गाई/भैंसी/बाख्ामा कृद्त्रम गभाभाधान गर्ाभा र्ईु प्रापवधधक र्ोहोरीएमा उक् 
रकमको भतुक्ानी नगरपललकाबाट गररनषे छैन , 

ण)  नगरपाललका र कृद्त्रम गभाभाधानकताभा पबच अनतुसतुची–४ अनतुसारको र्ईु पक्ीय 
समझौता गररनषे छ , 

त)  कृद्त्रम गभाभाधानकताभा छनौट कायभाको सतुचना नगरपाललकालषे प्रकािन गननेछ र 
तोिकएको योग्यता पतुगषेका इच्तु क कृद्त्रम गभाभाधानकताभालषे पनयमानतुसार आफनो 
पववरण खतुलाएर अनतुसतुची–३ अनतुसार ललखखत पनवषेर्न िर्नतुपननेछ, छनौट 
भएपलछमात्र ैकृद्त्रम गभाभाधानकताभाको समझौता गररनषेछ , 

परिचे्र् – ३
४. कायभाक्रमको खचभा : 

क)  बाणगंगा नगरपाललका शभत्रका गाई/भैंसी/बाख्ाको कृद्त्रम गभाभाधान कायभाको 
लाद्ग आवश्यक वजषेट व्यवस्ा बाणगंगा नगरपाललकालषे गननेछ । 

ख)  कायभाक्रमको नगरपललकाको अधधकार प्राप्त अधधकारीबाट अनतुगमन हुनषेछ ।
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अिसुुचच – २
ब्णगंग् िगिप्चलक्

िगि क्रभाप्चलक्को क्र भ्ालर ब्णगंग्, कनपलबस्ु
नि : शुल्क कृत्रिम गर भ्ाध्ि क्रभाको अग्डरको र्ग

पितु धनीको नाम :                                                   नागररकता नं. :
पितुधनीको ठषेगाना :                                                  पवमा संकषे त नं. :
रोन नम्बर⁄ मोवाईल नं :
सामाजजक वर्गकरण :                                      र्ललत :              जनजाती :       अन्य :
आर्थिक अवस्ा :                                            पवपन्न :               अन्य :
पितुको जात :                                                  गाई/भैसी/ बाख्ा :
उन्नत :                                 क्रस :                   स्ापनय :
कृ. ग. गनने प्रापबधधकको नाम :
पर्  :                                                             सम्पकभा  नं :
पलछल्ो पटक ब्ाएको द्मपत :
खोजषेको समय :                                                कृ. ग गरषेको समय :
कृ.ग. द्मपत :                           स्ट्र नं  :                       
कृ.ग.गनने प्रापबधधकको र्स्खत :                           पितुधनीको र्स्खत :

नि : शुल्क कृत्रिम गर भ्ाध्ि क्रभाको पछ्डरको र्ग

गभभा परीक्ण ताललका

गभभापरीक्ण गननेको 
सही र द्मपत

गभभा
ब्ाउनषे अनतुमापनत द्मपत व्याएको  द्मपत ललङ्

रहषेको नरहषेको
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अिसुुची – ३
ब्णगंग् िगिप्चलक्

िगि क्रभाप्चलक्को क्र भ्ालर, ब्णगंग्, कनपलबस्ु
नि : शुल्क कृत्रिम गर भ्ाध्िकत भ्ाको निवेर्ि

श्ीमान ्प्रमतुख प्रिासकीय अधधकृत ज्ू
बाणगंगा नगरपाललका 
नगर कायभापाललकाको कायाभालय 
बाणगंगा,कपपलबस्तु ।

पबषय : पन : ितुल्क कृद्त्रम गभाभाधानकताभा छनौट हुन पाउँ ।

महोर्य, 
मलाई बाणगंगा नगरपाललका बाट संञ्ाललत पन : ितुल्क कृद्त्रम गभाभाधान कायभा गनभा पतब्र ईच्ा 
भएकोलषे पनयमानतुसार कागजात राखी पनबषेर्न पषेि गर्भाछतु  । मषेलषे पन : ितुल्क कृद्त्रम गभाभाधान 
कायभामा सहभागी हुनपाएमा पनधाभाररत प्रिक्रया अनतुसार बाणगंगा नगरपाललकाका सब ैवराहरुमा 
कायाभालयबाट खटाए बमोजजम कायभा गननेछतु  ।

१. नषेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रपतललपी ,
२. ताललम, िैशक्क योग्यताको प्रपतललपी ,
                                                 पनबषेर्कको
                                            नाम :
                                            र्स्खत :
                                            ठषेगाना :
                                            मोवाईल नं
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अिसूुचच – ४
सम्झौत् परि

बाणगंगा नगरपाललकाबाट सञ्ालन गररनषे पन : ितुल्क कृद्त्रम गभाभाधान सषेवा बाणगंगा नगरपाललका, 
बाणगंगा, कपपलबस्तु (यसपलछ पिहलो पक् भपननषे) छनौट भएका प्राईभषेट कृद्त्रम गभाभाधानकताभा 
श्ी/सतुश्ी/श्ीमती ........................ (यसपलछ र्ोश्ो पक् भपननषे) बीच तपशिलका ितभानामाहरु 
गराई कायभाक्रम सम्पन्न गनने समझौता/सहमपत भएको छ । 
तपिील
 १.  पिहलो पक्लषे र्ोश्ो पक्लाई पन : ितुल्क कृद्त्रम गभाभाधान गरषेवापत समझौता अनतुसार हरषेक 

मिहना कायभापवधध अनतुसार नगर्/चषेक उपलवध गराउनषे छ । 
२.  र्ोश्ो पक्लषे पिहलो पक्बाट आवश्यक प्रापवधधक जानकारी प्राप्त गरर आरतु लषे आवषेर्न गरषे 

अनतुसारको पन : ितुल्क कृद्त्रम गभाभाधान कायभा सन्ालन गनने छ । 
३.  पिहलो पक्लषे पनयद्मत रुपमा र्ोश्ो पक्लषे पन : ितुल्क कृद्त्रम गभाभाधान कायभा सञ्ालन गरषे 

नगरषेको अनतुगमन गनने छ । 
४.  र्ोश्ो पक्लषे यस कायाभालयमा पन :ितुल्क कृद्त्रम गभाभाधान कायभा गरषेको प्रगपत प्रपतवषेर्न 

माधसक रुपमा बतुझाउनतु पननेछ । 
५.  यस समझौतामा उल्षेखखत काम गर्ाभा परर आउन सक्षे  कतु नै पपन प्राकृपतक प्रकोप तथिा अन्य 

आकस्मिक पवपद्ा पिहलो पक् जजम्षेवार हुनषे छैन ्, र सो को जानकारी पिहलो पक्लाई 
ततुरुन्त गराउनतु पनने छ । 

६.  यस समझौतामा उल्षेख भए भन्ा अन्य व्यहोराको हकमा प्रचललत पनयम/ कानून बमोजजम 
हुनषे छ । 

पिहलो पक् :                                                                   र्ोश्ो पक् :
बाणगंगा नगरपाललका, नगर कायभापाललका कायाभालयको तरभा बाट       पनितुल्क कृद्त्रम गभाभाधान 

कताभाको तरभा बाट  नाम :                                                        नाम : 
पर् :                             र्स्खत :       र्स्खत:               द्मपत :
द्मपत : 
कायाभालयको छाप : 
रोहवर सम्बन्धित िाखाको तरभा बाट :
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 नाम : 
पर् : 
र्स्खत : 
द्मपत :

कृत्रिम गर भ्ाध्ि कत भ्ा सुचचकृत हुिे आह््हि सम्बन्ी सूचि्
                                                        द्मपत :

बाणगंगा नगरपाललकाको बार्षक स्ीकृत कायभाक्रम अनतुसार पितु उत्ार्न तथिा पितु नश्ल सतुधार 
कृद्त्रम गभाभाधान कायभाक्रममा सहभागी भई सतुचचकृत हुन बाणगंगा नगरपाललका शभत्रका तल 
उल्षेखखत योग्यता पतुगषेका पितु जषे.टी./जषे.टी.ए.हरुलाई र्रखास् आह्ानको लाद्ग यो सतुचना 
प्रकाशित गररएको छ । प्रस्ावक पितु जषे.टी./जषे.टी.ए लषे भषेटषेरीनरी जषे.टी.ए वा पितु पबज्ानमा ३ 
वषने आई.ए.सी.एजी कोषभा उत्ीणभा र कृद्त्रम गभाभाधान सम्बधिी तालीम नललएकाहरु छनौट प्रकृयामा 
समावषेस हुनषे छैनन ्। यो सतुचना प्रथिम पटक प्रकािन भएको द्मतीलषे ७ िर्नशभत्र तोिकएको ढाचँा 
अनतुसारको आवषेर्न रारममा बाणगंगा नगरपाललका, नगर कायभापाललकाको कायाभालय, बाणगंगा, 
कपपलबस्तुमा र्ताभा गररसक्तु  पननेछ । 
तपशिल : 
१. अनतुसतुची ३ बमोजजमको पनवषेर्न , 
२. नषेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रपतललपी , 
३. ताललम,िैशक्क योग्यताको प्रपतललपी , 
                                                                              प्रमाणीकरण गनने 
                                                                             नाम थिर : .............................
                                                                             पर् : प्रमतुख प्रिासकीय अधधकृत 
                                                                             द्मपत : 

आज्ालषे,
खखमानन् भतुसाल

प्रमतुख प्रिासकीय अधधकृत


