
बाणगङ्ा नगरपािलका

स्ानीय राजपत्र
बाणगङ्ा नगरपािलका, कपपलवस्तुद्ारा प्रकाशित

  खण्ड:६            बाणगङ्ा नगरपाललका,         भाद्र, २०७९         संख्ा: ३   

भाग-२

बाली तथा पशुपन्छीको बीमाको प्रिममयममा थप अनुदान उपलब्ध गराउने 
ननददेशशका, २०७९

प्रस्ावना :
कृपि तथा पितुपालन ब्यवसायमा भएका जोखखमहरुको न्तुनीकरण गरी कृिकहरुको लगानी 
सतुरशषित गर्दै ययनको उत्ार्न तथा उत्ार्कत्व बदृ्धि गन्न कृिकहरुलाई बाली तथा पितुपन्छीको 
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बीमाको पप्रद्मयममा थप अनतुर्ान उपलब्ध गन्न वाञ्छनीय भएकोले बाणगंगा नगरपाललका, नगर 
काय्नपाललकाले यो पनर्देशिका बनाएको ् । 

पररचे्र् – १
प्रारम्भिक

१.  संशषिप्त नाम र प्रारभि :
क)  यस पनर्देशिकाको नाम “बाली तथा पितुपन्छीको बीमाको पप्रद्मयममा थप अनतुर्ान 

उपलब्ध गराउने पनर्देशिका, २०७९” रहको ् ।
ख)   यो पनर्देशिका नगर काय्नपाललकाबाट स्ीकृत भएको द्मपतबाट लागतु हुने् ।

२.  उदे्श्यहरु : यस पनर्देशिकाको उदे्श्य रे्हाय बमोजजम रहेका ्न ्:–
(क)  कृिकहरुको काबतु भन्ा बािहरको पररम्स्तीबाट हुन सके् सभिापवत जोखखम 

न्यूनीकरणमा सहयोग गरी कृिकहरुलाई ब्यवसाययक कृपि खेती तथा पितुपालन 
तर्न  आकर्ित गन्न सहयोग गनदे ।

(ख)  कृपि तथा पितुपालनको ब्यवसायिकरणको लागी जोखखम न्यूनीकरण गरी कृिकले 
मा्ा, पितुपन्छी र कृपि उपजमा गरेको लगानीलाई सतुरशषित गन्न सहयोग गनदे ।

(ग)  कृपि तथा पितुपालन षिते्रमा पनजी तथा सहकारी षिते्रको लगानी अकार्ित गन्न 
सहयोग गनदे ।

३.  पररभािा : पबिय वा प्रसंगले अकको अथ्न नलागेमा यस काय्नपबधिमा
क)  “बालली” भन्ाले खेती गररएका अन्, तरकारी, रलरतु ल, नगरे्बाली, औद्ोद्गक 

बाली लगायतका कृपि उपज सम्झनतु प ््न  । यस िब्दले मौरीपालन, रेिम खेती 
तथा च्ाउ खेतीलाई समेत  जनाउँर् ् । 

ख)  “पितुिन” भन्ाले घरपालतुवा पितु र पन्छी सम्झनतु प ््न  । यस िब्दले मत्स्यपालनलाई 
समेत जनाउँर् ् । 

ग)   “बीमक” भन्ाले बीमा ऐन, २०४९ बमोजजम र्ता्न भएको बीमा कम्पनी सम्झनतु 
पर््न् । यस िब्दले पतुनरपबमकलाई समेत जनाउँर्् ।

घ)   “बीद्मत” भन्ाले बाली वा पितुपन्छीको बीमा गराउने ब्यक्ति वा पररवार वा कृपि 
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तथा पितुपन्छी रम्न वा कृिक समतुह वा कृपि /पितुपन्छी पबकास सहकारी सम्झनतु 
प ््न  ।

ङ)   “बीमालेख” भन्ाले बीमा सद्मपतबाट जारी गररएको बीमालेख सम्झनतु प ््न  ।
च)   “सद्मपत” भन्ाले बाली तथा पितुिन बीमा काया्नन्वयन सद्मपत सम्झनतु प ््न  ।
्)   “काया्नलय” भन्ाले बाणगंगा नगर काय्नपाललकाको काया्नलय सम्झनतु प ््न  ।
ज)   “काय्नपाललका” भन्ले बाणगंगा नगर काय्नपाललका सम्झनतु प ््न  ।

पररचे्र् – २
बाली तथा पितुिन बीमाको पप्रद्मयम रकममा थप अनतुर्ान पबतरण ब्यवस्ा

४.  बाली तथा पितुिन बीमा काया्नन्वयन सद्मपत
(क)  यस पनर्देशिकामा ब्यवस्ा भए बमोजजम बाली तथा पितुिन बीमा काय्नक्रम 

काया्नन्वयन गनदे सम्बन्धमा एक बाली तथा पितुिन बीमा काया्नन्वयन सद्मपत रहने 
् ।

(ख)  उपर्रा (क) बमोजजमको सद्मपतमा रे्हाय बमोजजमका सर्स्यहरु रहने ्न ्:–
प्रमतुख प्रिासकीय अधिकृत, बाणगंगा नगरपाललका                                       अध्यषि
लेखा अधिकृत, आर्थक प्रिासन िाखा, बाणगंगा नगरपाललका                       सर्स्य
कृपि पबकास अधिकृत, कृपि पबकास िाखा, बाणगंगा नगरपाललका                   सर्स्य
िाखा अधिकृत, योजना िाखा, बाणगंगा नगरपाललका                                  सर्स्य
िाखा अधिकृत, प्रिासन िाखा, बाणगंगा नगरपाललका                                  सर्स्य
बाणगंगा नगर काय्नपाललकाले मनोनयन गरेको बीमा कम्पनीहरुको 
प्रपतपनधित्व गनदे एक जना प्रपतपनधि                                                            सर्स्य
िाखा प्रमतुख, पितु सेवा िाखा, बाणगंगा नगरपाललका                         सर्स्य – सचचव

(ग)  उपर्रा (ख) बमोजजमको सद्मपतमा सर्स्यहरुको पर्ाविी एक आर्थक बि्नको 
हुने् र पनजहरु अकको आर्थक बि्नमा पतुन : सर्स्यहरुमा रहन सके््न ्।

(घ)  सद्मपतको बठैक अध्यषिले तोकेको द्मपत, समय र स्ानमा बस्े्  र बठैक सम्बन्धी 
अन् पनर्देशिका सद्मपत आरैले पनिा्नरण गरे बमोजजम हुने् ।

(ङ)  सद्मपतको सचचवालय बाणगंगा नगर काय्नपाललकाको काया्नलयमा रहने् ।
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(च)  सद्मपतको काम, कत्नब्य र अधिकार रे्हाय बमोजजम हुने् :–
(१)  बाली तथा पितुिन बीमा काय्नक्रम काया्नन्वयनको सम्बन्धमा रे्खखएका पबबार् एबं 

समास्याहरु समािान गनदे ,
(२)  बाली तथा पितुिन बीमा अनतुर्ानको लागी आवश्यक पनदे बार्िक बजटे रकम 

अनतुमान गरी काय्नपाललकामा प्रस्ाव पेि गनदे ,
(३)  बाली तथा पितुिन बीमा गनदे कृिकलाई पबमा पप्रद्मयमको ५० प्रपतित रकम 

अनतुर्ान उपलब्ध गराउन ब्यवस्ा द्मलाउने ,
(४)  बीमक कम्पनीहरुबाट पबमा लेख बमोजजम कृिकहरुलाई सहजरुपमा र्ाबी 

भतुतिानी उपलब्ध गराउन ब्यवस्ा द्मलाउने ,
(५) बाली तथा पितुिन बीमा सम्बन्धी अन् काय्नहरु ,

५.  बाली तथा पितुिन बीमा काय्नक्रमको स्ापना :
(क)  बाली तथा पितुिन बीमा काय्नक्रम काया्नन्वयन गनदे सम्बन्धमा बजेट काय्नक्रमको 

ब्यवस्ा गररने् ।
(ख)  उपर्रा (क) बमोजजमको बजटे काय्नक्रममा रे्हायका रकमहरु रहने ्न ्।
(१)  नगरपाललकाबाट प्राप्त भएको पबपनयोजजत रकम ,
(२)  समतुह/सद्मपत/सहकारीबाट प्राप्त हुने रकम ,
(३)  अन् कतु नै श्ोतबाट प्राप्त रकम ,

६.  काय्नक्रम संचालन सम्बन्धी ब्यवस्ा : 
बाली तथा पितुिन बीमा काय्नक्रम सञ्ालन रे्हाय बमोजजम गररने ् ।

(क)  काय्नक्रममा पबपनयोजजत हुने रकम नगरपाललकाको खाताबाट सञ्ालन हुने् ,
(ख)  खाता सञ्ालन प्रमतुख प्रिासिकय अधिकृत र लेखा अधिकृत को संयतुति र्स्खत 

बाट गररने् ,
(ग)  बीमा काय्नक्रमबाट बीमा पप्रद्मयम अनतुर्ानको लागी मात्र खच्न गररने् ,
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पररचे्र् –३

७. बीमा पप्रद्मयम अनतुर्ान उपलब्ध गराउने प्रकृया : 
बीमाङ्कको पप्रद्मयम अनतुर्ान उपलब्ध गराउँर्ा रे्हाय बमोजजमको प्रकृया अपनाउनतु पनदे् :

(क)  बार्िक काय्नक्रममा स्स्कृत भएको हुनतुपनदे :बाली तथा पितुिन बीमाको पप्रद्मयम 
बापत िर्ईने अनतुर्ान रकम बार्िक बजटे तथा स्स्कृत काय्नक्रमको सीमा शभत्र 
रही िर्ईने ् ,

(ख)  मा्ा पितुपन्छी  र कृपि उपजको  ब्याविाययक उत्ार्न गनदे ब्याक्तिले बीमा 
अनतुर्ान स्किम अन्तरगत बाली तथा पितुिनको जोखखम बीमा गरेको भएमा 
पप्रद्मयम मा थप ५० प्रपतित अनतुर्ानको लागी नगरपालीकामा पनवेर्न िर्नतुपनदे्,

(ग)  उपर्रा (ख) अनतुसार पनवेर्कको बाली तथा पितुिनको बीमा सम्बस्न्धत बीमा 
कम्पनीले गनदे् । यसरी बीमा गररने वाली तथा पितुिनको कृिकले पतनतु्नपनदे कतु ल 
बीमा पप्रद्मयम रकमको ५० प्रपतित रकम कृिक आरैले पतनतु्नपनदे् ,

(घ)  बाली तथा पितुिन बीमा गनदे कृिकले बाकंी ५० प्रपतित पप्रद्मयम रकम बाली तथा 
पितुिन बीमा काय्नक्रमबाट भतुतिानी ललनतुपनदे् । सो को लागी पबमा कम्पनीले 
उपलब्ध गराएको पबमा लेखको प्रपतललपी, सम्बस्न्धत कृिकको नागररकताको 
प्रपतललपी , सम्बस्न्धत वडा काया्नलयको धसराररस पत्र जस्ा कागजात तथा 
पबमा गरेको बाली तथा पितुिनको रोटो पबमा गरेको ३० िर्न शभत्र सद्मपतमा 
पेि गनतु्नपनदे् । यसरी पेि हुन आएका कागजातहरु सद्मपतले अध्ययन गरी 
भतुतिानीको ब्यवस्ा द्मलाउने ् ,

(ङ)  पबमा गररने बाली तथा पितुिन बीमाको पबमाङ्क रकम पनिा्नरण, पबमा पप्रद्मयम 
रकम पनिा्नरण, र्ाबी भतुतिानी प्रिक्रया तथा पबमा सम्बन्धी अन् ब्यवस्ाहरु बाली 
तथा पितुपन्छी बीमा  पनर्देिन, २०६९ र सम्बस्न्धत पबमा लेखमा उले्ख भए 
बमोजजम हुने् ।

८.  अनतुगमन सम्बन्धी ब्यवस्ा :
(क)  थप अनतुर्ान काय्नक्रम अन्त्नगत बाली तथा पितुिनक जोखखम बीमा गनदे पबमकले 

आरतु ले जारी गरेको बाली तथा पितुिन पबमा सम्बन्धी पबमा लेख, त्यस् े पबमा 
लेखले धसज्नना गरेको र्ाययत्व र जोखखम तथा तोिक िर्ए बमोजजमका अन् 
सयूचनाहरु सिहतको पबबरण प्रते्यक चौमाधसक समाप्त भएको द्मपतले १५ िर्न 
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शभत्र पनयद्मत रुपमा सद्मपतमा ्लरल गनतु्न पनदे् ।
(ख)  थप अनतुर्ान काय्नक्रम अन्त्नगत बाली तथा पितुिनको जोखखम बीमा सर्पुयोग र 

प्रभावकाररता बारे नगरस्रबाट अनतुगमन तथा मयूल्ाक.नको काय्न नगरपाललकाको 
काया्नन्वयन सद्मपतबाट हुने् ।

(ग)  नगरस्रमा पनयद्मत अनतुगमन तथा मतुल्ाकंनको काय्न सम्बस्न्धत िाखाबाट हुने् ।

९.  पबपबि : 
(क)  यस पनर्देशिकामा उले्ख भएका पबियबस्तुका सम्बन्धमा कतु नै पबबार् भएमा 

सो को ब्याख्ा सद्मपतको पनण्नय बमोजजम हुने् । सो बाहके अन् पबियमा 
बाली तथा पितुपन्छी बीमा पनर्देिन, २०६९ पबमा लेख, पबमा ऐन २०४९, पबमा 
पनयमावली २०४९ र प्रचललत नेपालको कानयून बमोजजम हुने् ।

(ख)  नगरपाललका कृपि पबकास तथा पितु सेवा िाखा बाली तथा पितुिन बीमा सम्बन्धी 
काय्नहरुको समन्वयका लागी सम्पक्न  पबन्कुो रुपमा रहने्न ्।
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अनतुसतुची – १
बाणगंगा नगरपाललका

नगर काय्नपाललकाको काया्नलय, बाणगंगा, कपपलबस्तु
बाली तथा पितुिन बीमाको थप पप्रद्मयम रकम उपलब्ध गराउने पनवेर्न

श्ीमान ्प्रमतुख प्रिासकीय अधिकृत ज्यू
बाणगंगा नगरपाललका 
नगर काय्नपाललकाको काया्नलय 
बाणगंगा,कपपलबस्तु ।

पबिय : बाली तथा पितुिन बीमाको थप पप्रद्मयम रकम उपलब्ध गराई पाउँ भन् ेबारे ।

महोर्य, 
मैले बाणगंगा नगरपाललका बाट “बाली तथा पितुिन बीमाको थप पप्रद्मयम रकम अनतुर्ान” 
भयूतिानी पाउनको लागी पनयमानतुसार कागजात संलग्न गरी पनबरे्न पेि गरेको त्ु  । मैले उति 
काय्नमा सहभागी हुनपाएमा बाली तथा पितुिनहरुको ब्यवसायीककरण गन्नमा सहयोग पतुग्ने ब्यहोरा 
अनतुरोि ् । 
१. नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रपतललपी ,
२. पबमालेखको प्रपतललपी ,
३. बाली तथा पितुिनको पप्रद्मयम बतु्झाएको सककल रधसर् ,
४. पबमा गरेको बाली तथा पितुिनको रोटो ,
५. सम्बस्न्धत वडा काया्नलयको धसराररस पत्र ,
                                                                                        पनबेर्कको
                                                                                           नाम :
                                                                                      र्स्खत :
                                                                                        ठेगाना :
                                                                                   मोवाईल नं ः
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अनतुसतुची – २
बाणगंगा नगरपाललका

नगर काय्नपाललकाको काया्नलय, बाणगंगा, कपपलबस्तु
बाली तथा पितुिन बीमाको थप पप्रद्मयम रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सयूचना

बाणगंगा नगरपाललकाको बार्िक स्ीकृत काय्नक्रम अनतुसार बाली तथा पितुिन बीमाको थप 
पप्रद्मयम रकम अनतुर्ान काय्नक्रममा सहभागी भई बाणगंगा नगरपाललका शभत्रका कृपि तथा 
पितुपालान ब्यवसायमा संलग्न रहेको कृिकहरुले आरनो बाली तथा पितुपन्छीहरुलाई मान्ता 
प्राप्त पबमा कम्पनीहरुबाट पबमा गराएको भए कृिकहरुले पतनदे पप्रद्मयममा थप ५० प्रपतित रकम 
अनतुर्ान काय्नक्रममा सहभागी हुन र्रखास् आह्ानको लाद्ग यो सतुचना प्रकाशित गररएको ् । 
यो सतुचना प्रथम पटक प्रकािन भएको द्मपतले १५ िर्नशभत्र तोिकएको ढाचँा (अनतुसतुची – १) 
बमोजजमको पनवेर्न तथा उले्खखत कागजातहरु सिहतको आवेर्न रारम बाणगंगा नगरपाललका, 
नगर काय्नपाललकाको काया्नलय, बाणगंगा, कपपलबस्तुमा र्ता्न गररसक्तु  पनदे् । साथ ैररत नपतुगेको 
र म्ार् नाघी आएको पनबरे्न काय्नक्रममा समाबिे नहुने ब्यहोरा समेत जानकारीको लागी अनतुरोि 
गरीन् ।
                                                                           
            प्रमाणीकरण गनदे :
                                                                                                नाम थर : .............................
                                                                                   पर् : प्रमतुख प्रिासकीय अधिकृत 
                                                                                   द्मपत : 

आज्ाले,
खखमानन् भतुसाल

प्रमतुख प्रिासकीय अधिकृत


