
 

 
 

  

  

  

  
 

स्थानीय राजपत्र  
खााँडादेवी गाउाँपालिकाद्वारा प्रकाशित 

 खण्ड 3) माकादमु, रामेछाप, माघ १० गते, २०७६ साि (संख्या १५ 

भाग २ 
खााँडादेवी गाउाँपालिका 

खााँडादेवी गाउाँपालिकाको गाउाँ काययपालिकािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको 
काययववलि सवयसािारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ। 

सामाशजक रुपमा पछाडी परेको लसमान्तकृत मवििा, दलित, माझी, अपाङ्ग, 
थामी, जनजालत िगायत लसमान्तकृत वगय िशित पिपुािन काययक्रम 

कायायन्वयन काययववलि, २०७६  
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प्रस्तावना 
नेपािको पिपुन्छीपािनमा मवििा, दलित, माझी, अपांग, थालम, जनजालत िगायत 
लसमान्तकृत वगयको मित्वपणुय भलुमका भएतापलन यस िेत्रिाई आिुलनक प्रववलि अनसुार 
व्यावसावयक रुपिे अगालड बढाउनका सवकएको छैन।लसमान्तकृत वगयको भलुमका र 
संिग्नतािाई मिुप्रवािीकरण र सिशिकरण अप्रयायप्त छ।यी समदुायिरुिाई समेट्नका 
िालग नेपाि सरकारको सामाशजक रुपमा पछाडी परेको लसमान्तकृत मवििा समदुाय, 
दलित, माझी, अपांग, थालम, जनजालत िगाएत लसमान्तकृत वगय िशित पिपुन्छी 
काययक्रमिाई व्यावशस्थत, सरि, सिज, प्रभावकारी र पारदिी रुपमा स्थापना रुपमा 
स्थापना र सञ्चािन गनय यो काययववलि नेपाि सरकार पिपुन्छी ववकास मन्त्राियबाट 
जारी गररएको छ। 

पररच्छेद १ 
प्रारशभभक 

१. संशिप्त नाम र प्रारभभ  

क) यो काययववलिको नाम “ सामाशजक रुपमा पछाडी परेको लसमान्तकृत मवििा, 
दलित, माझी, अपाङ्ग, थामी, जनजालत िगायत लसमान्तकृत वगय िशित 
पिपुािन काययक्रम कायायन्वयन काययववलि, २०७६” रिेको छ। 

ख) यो काययववलि खााँडादेवी गाउपालिकाको काययपालिकाबाट स्वीकृत भएपलछ 
प्रारभभ िनुेछ। 

 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययववलिमााः 
१. “खााँडादेवी गाउाँपालिका” भन्नािे पि ुपन्छी ववकास मन्त्रािय सभझन ुपनेछ। 

२. “िाखा” भन्नािे पि ुसेवा िाखा सभझन ुपनेछ।  

३. “काययववलि” भन्नािे “सामाशजक रुपमा पछाडी परेको लसमान्कृत मवििा 
समदुाय, दलित, माझी, अपाङ्ग, थामी, जनजालत िगायत लसमान्कृत वगय िशित 
पिपुन्छीपािन काययक्रम कायायन्वयन सभबन्िी काययवविी, 2076” सभझन ु
पनेछ। 
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३.उद्दशे्याः 

क. लसमान्तकृत समदुाय िशित पिपुन्छीपािन काययक्रम सञ्चािन गरी 
उनीिरुिाई पिपुािनका िेत्रमा सिशिकरण तथा मिुप्रवािीकरण गने, 

ख. िशित वगयको खाि तथा पोषण सरुिामा टेवा पोषण सरुिामा टेवा पयुायउने, 
ग. िशित वगयिाई रोजगारीको अवसर लसजयना गरी आययआजयनका माध्यमद्धारा 

शजववकोपाजयनमा सिुार ल्याउने, 
घ. लसमान्तकृत समदुाय िशित काययक्रमिाई लमतव्ययी प्रभावकारी सरि र 

पारदिी रुपमा संचािन गने। 

 

पररच्छेद २ 

मवििा, दलित, माझी, अपागं, थालम, जनजालत िगायत लसमान्तकृत वगय िशित 
पिपुािन काययक्रम 

१. काययक्रमको िेत्राः 
आ.व. २०७६\७६ मा यो तोवकएको वडािरुाः राकाथुम, मझवुा, लभरपालन, 
पकरवास ४, पकरवास ५, माकादमु, खााँडादेवी, गागि-भदौरे र वपङखुरी गरी 
९ वडािरुमा सञ्चािन िनुेछ भने काययक्रमको प्रभावकारीता, आवश्यकता र 
बजेटको उपिब्ितािाई मध्यनजर राख्दै आगामी आ.व. मा स्वीकृत काययक्रममा 
उल्िेख भए अनसुार िनुेछन।्  

२.  काययक्रमका ववषयगत िेत्रिरु 
  १. बाख्रा पािन काययक्रम 
  २. बंगुर पािन काययक्रम  
  ३. माछा पािन कायायक्रम  
  ४. कुखुरा पािन कायायक्रम  
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३.  काययक्रम सन्चािन प्रकृया 
   १स्थान छनौटाः बाख्रा, बंगुर, कुखुरा र माछा पािन काययक्रमका िालग खााँडादेवी 
गाउाँपालिका आलथयक ववकास िाखाको बैठकबाट लनणयय गरर स्थान गनेछ। 

२. छनौट सलमलताः खााँडादेवी गाउाँपालिकामा गठन गररएको कृवष ववकास सलमलत वा 
आलथयक ववकास सलमलत द्धारा छौनोट कायय सभपन्न गररनेछ। 

३. छनौट सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकाराः छनौट सलमलतको काम, कतयव्य र 
अलिकार देिाय बमोशजम िनुेछाः 

क) प्रकाशित सचुना अनसुार प्राप्त लनवेदनका आिारमा िाभग्रािीको 
प्राथलमकीकरण गने,  

ख) िाभग्रािीको छनौट गने 
ग) काययक्रम सभझौता गरी कायायन्वयनकको चरण िैजाने  

४.  गाउाँपालिका पि ु ववकास िाखािे स्थालनय पत्रपलत्रका वा एफ एम रेलडयोबाट 
अनसुचुी  अनसुारको प्रस्ताव सभबन्िी सचुना प्रवाि गनुयपछय र सो सचुना गाउाँपालिका 
पि ुसेवा िाखामा समेत टााँस गनुयपनेछ। 
५.   छनौट भएका वडाबाट सियोगको िालग मवििा, दलित, माझी, अपांग, थालम, 
जनजालत िगायत लसमान्तकृत कृषकिे अनसुचुी २ अनसुारको लनवेदन गाउाँपालिका पि ु
सेवा िाखामा ददन सक्नेछन। 
६.   प्राप्त लनवेदनिरु छनौट गरी गाउाँपालिका पि ुसेवा िाखा स्टाफ बैठकबाट लनणयय 
गराई मात्र काययक्रम कायायन्वयन गराउनपुनेछ। 
५. अन्य सिायक काययक्रम गाउाँपालिका पि ु सेवा िाखाको पि ु सेवा प्रसारको 
काययक्रमबाट संचािन गने व्यवस्था लमिाईनेछ। 
६. काययसंपादनका आिारमा सभबशन्ित गाउाँपालिका पि ुसेवा िाखाको लसफाररसमा एकै 
वकस्तामा भतु्तानी ददने व्यवस्था लमिाईनेछ। 
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पररच्छेद ३ 
मवििा समदुाय, दलित, माझी, अपागं, थालम, जनजालत िगायत लसमान्तकृत वगय िशित 
पिपुन्छीपािन काययक्रम (लनवायिमशुखबाट व्यवसावयकतातफय  उन्मखु गनय सभभाववत 

कृषक िशित) 
१. काययक्रमको िते्राः   
 आ.व २०७६-७७ मा यो काययक्रम तोवकएको वडािरुमााः राकाथुम, मझवुा, लभरपालन, 
पकरवास ४, पकरवास ५, माकादमु , खााँडादेवी, गागि-भदौरे र वपङखुरी गरी जभमा 
९ वडािरुमा सञ्चािन िनुेछ भने काययक्रमको प्रभावकारीता, आवश्यकता र बजेटको 
उपिब्ितािाई मध्यनजर राख्दै आ.व. क्रमिाः थप गदै िलगनेछ। 
२. काययक्रम सञ्चािन प्रवक्रया तथा वक्रयाकिापिरुाः 
  यो काययक्रममा वविेषगरी कुखुरापािन,बाख्रापािन,बंगरुपािन, माछापािन र 
कुखुरापािन जोड ददइने भएतापलन सभबशन्ित गाउाँपालिका आलथयक ववकास सलमलतिे 
आवश्यकता मिससु गरेको अन्य पिपुािन िेत्रमा पलन काययक्रम सञ्चािन गनय उि 
सलमलतिे लसफाररस गनय सक्नेछ। यो काययक्रम सञ्चािन गनयको िालग काययक्रम सञ्चालित 
गाउाँपालिका आलथयक ववकास सलमलतबाट तोवकएको िेत्रमा प्रत्यि प्राववलिक रेखदेखमा 
कायायक्रमिरुिाई अगाडी बढाईने छ।  

क) काययक्रमबाट उपिब्ि गराईने अनदुान रकमाः  

गाई, भैसी, बाख्रा, बंगरु फामय स्थापना वा सदुृवढकरणका िालग गाई, भैसी, 
बाख्रा, बंगुर स्थापना वा सदुृवढकरणका िालग व्यवसाविक कृषकको मागको 
आिारमा पिपुािन आयआजयनको िालग सियोग गने प्रलत कृषक स्कीम 
बवढमा रु २५,०००(पशच्चस िजार मात्र) वा कृषकसंग दताय गरी स्थायी 
पान नं व्यवसाय गरेमा प्रलत स्कीम रु ५०,०००(पचास िजार) अनदुान 
प्रदान गररनेछ साथै सामवुिक पिपुािन समिु गठन गरी पिपुािन गनेिाई 
प्रलत स्कीम रु १,०००००(एक िाख ) अनुदान प्रदान गररनेछ।   

ख) अनदुान यस काययक्रमबाट उपिब्ि िनुे रकम व्यवसायीिरु उन्नत नस्िका 
पि ुखररद रकम 
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उपयोग तथा सभबशन्ित पिकुो गोठ वा खोर, लनमायण वा सिुार, जैववक सरुिाको िालग 
फेशन्सङ, लडवपङ्ग टयाङ्क वक्रयाकिापिरु उपयोग गनय सक्नेछन ्तर यो रकमबाट पिकुो 
दाना, औषलि, खलनजपदाथय िगाएतका खपत साम्रागीिरु खररद गनय पाईने छैन। 

नोटाः प्रस्ताविे कशभतमा अनदुान रकम बराबरको िागनी गनुय पने छ।  
  

पररच्छेद ४ 
सामाशजक रुपमा पछालड परेको लसमान्कृत मवििा समदुाय, दलित, माझी, अपागं, 
थालम, जनजालत िगायत लसमान्तकृत वगय िशित पिपुन्छीपािन काययक्रम सञ्चािन 

प्रकृया देिाय बमोशजम िनुेछाः 

क) प्रस्ताव आव्िानाः व्यवसावयक गाई, भैसी, बाख्रा बंगुर फामय स्थापना वा 
सृदृवढकरणका िालग काययक्रम िाखामा प्रस्ताव आव्िान गररनेछ। प्रस्ताव 
आव्िानको सचुना अनसुचुी-१ बमोशजम र अनदुान सियोग प्राप्त गनयको िालग 
ददईने पत्र तथा संशिप्त कायययोजना प्रस्ताव क्रमिाः अनसुचुी -२  

ख) छनौट भएका व्यवसायी संग सभझौतााः िाखाद्धारा छनौट गररएका प्रस्ताविरुिाई 
अनसुशुच ३ बमोशजमको ददपशिय सभझौता गराईने छ।  

ग) छनौट भएका प्रस्तावकको सभझौता गने दावयत्वाः आलथयक ववकास सलमलतकमा 
पेि भई स्वीकृत प्रस्ताविरुका प्रस्तावकिाई अनदुान प्रदान गनय िालग अनसुूशच 
-४ बमोशजम सभझौता गने दावयत्व सभबशन्ित िाखाको िनुेछ।  

घ) छनौट भएका व्यवसायीिाई रकम उपिब्ि गराउने तररकााः एकै वकस्ता 
कायययोजना अनसुार सभपन्न भएपलछ स्थिगत प्राववलिक अनगुमन पश्चात 
काययसभपन्न भएको लसफाररस सभबशन्ित लनकायबाट प्राप्त भएपलछ अनदुानग्रािी 
वा फामयको खातामा अनदुान रकम उपिब्ि गराईने छ।  
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 पररच्छेद ५ 
ववववि 

क) अनगुमन तथा मलु्याङ्गन  

 संचालित काययक्रमको अनगुमन, मलु्यााँङ्कन गाउाँपालिका, वडा कायायिय, पि ु
ववकास िाखािे गनय सक्नेछ।  
ख) लनदेिन ददन सक्ने काययक्रम सभबन्िमा खााँडादेवव गाउाँपालिकािे , पि ु

सेवा िाखािे आवश्यकता अनसुार लनदेिन ददन सक्नेछ 
ग)   कावायिीको व्यवस्थााः प्रस्ताव स्वीकृत भएका यवुा कृषकिरुिे शस्कम र 

सभझौता अनसुार काययक्रम सभपन्न नगरी प्राप्त अनदुानिाई दुरुपयोग 
गरेको पाईएमा प्रचलित ऐन, लनयम तथा काननु वमोशजम कारवािी गरी 
सरकारी रकम असिु उपर गररनेछ।  

घ)  प्रचलित काननु िाग ुिनुेाः यवुा िशित काययक्रम कायायन्वयनको 
सभबन्िमा प्रचलित कानूनमा उल्िेख भएकोमा सोिी बमोशजम तथा 
उल्िेख नभएको काययक्रमको सभबन्िमा यसै काययववलि बमोशजम 
कायायन्वयन िनुेछ। 

ङ) काययववलि संिोिन तथा पररमाजयनाः स्थालनय सरकार, खााँडादेवी 
गाउाँपालिका गाउाँकाययपालिकाबाट यस काययववलिमा आवश्यक पररमाजयन 
एवं संिोिन गनय सवकनेछ। 
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अनसूुची १ 
सूचना । सूचना । । सूचना । । । 

यस कायायियको आ.व. २०७७|७८ को वावषयक स्वीकृत काययक्रम अनसुार िोपोन्मखु, 
थामी, माझी, ववपन्न दलित, जनजालत, अपांग आददवासी मवििा पिपुािन काययक्रम रिेको 
ईच्छुक सभबशन्ित कृषकबाट दरखास्त आब्िानको िालग यो सूचना प्रकाशित गरीएको 
छ।यो सूचना प्रथम पटक प्रकािन लमलतिे ३० ददनलभत्र तोवकएको ढााँचा अनसुारको 
आवेदन फाराममा दरखास्त ददनपुनेछ। पनुश्चाः आवेदन साथ तपलसि अनसुारका 
कागजातिरु संिग्न राख्न समेत यसै सचुनाद्धारा सूशचत गररन्छ। 
तपशिि: 

१) अनसूची-२ अनसुारको आवेदन फाराम 

२) नेपािी नागररकताको प्रमाशणत प्रलतलिवप  

३) सभबशन्ित वडा कायायियबाट िोपोन्मखु, थामी, माझी, ववपन्न दलित, जनजालत, 
अपांग, आददवासी मवििा वगयको पविचान िनुे लसफाररस पत्र 

४) िािपूजायको प्रलतलिवप  

 
                                                                                         

........................                                         
प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 
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अनसूुची २ 
लमलताः ......../....../...... 

 
 
श्रीमान िाखा प्रमखु, 
पिपुिी ंसेवा िाखा,  
 
माकादमु, रामेछाप । 

ववषयाः सियोग उपिब्ि गराई ददने बारे  
मिाई पिपुन्छीपािनमा सियोग प्राप्त गरी........................................ कायय गनय 
तव्र ईच्छा भएकोिे लनभनानसुार कागजात राखी लनवेदन गदयछु। मैिे अनदुान सियोग 
प्राप्त गरेमा लनिायररत प्रकृया अनसुार सभबशन्ित गाउाँपालिका लभतै्र रिी काययगनेछु। 
पनुश्चाः तपलसि अनसुारका कागजातिरु यसै लनवेदन साथ संग्िग्न राखेको व्यिोरा समेत 
अनरुोि गदयछु।  
तपलसिाः 

१) अनसूची-२ अनसुारको आवेदन फाराम 

२) नेपािी नागररकताको प्रमाशणत प्रलतलिवप  

३) सभबशन्ित वडा कायायियबाट िोपोन्मखु, थामी, माझी, ववपन्न दलित, जनजालत, 
अपांग, आददवासी मवििा वगयको पविचान िनुे लसफाररस पत्र 

४) िािपूजायको प्रलतलिवप  

 

लनवेदकको 
                                                        नामाः                                                             

दस्तखताः 
                                           संस्था/व्यशिाः 

                                                       ठेगानााः          
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अनसूुची ३ 
सभझौता पत्राः 

खााँडादेवी गाउाँपालिका पिपुिी सवेा िाखा माफय त संचािन गररन ेआ.व ७६/७७ 
को स्वीकृत काययक्रम सामाशजक रुपमा पछालड परेको लसमान्कृत मवििा समदुाय, 
दलित, माझी, अपागं, थालम, जनजालत िगायत लसमान्तकृत वगय िशित 
पिपुन्छीपािन काययक्रम संचािन गनय गाउाँपालिका पिपुशिं सवेा िाखा(यस 
भन्दा पछाडी पवििो पि भलनने),ववशिष्टाको आिारमा छनौट भएका 
कृषक/श्री/सशु्री/श्रीमती ............................................(यस भन्दा पछाडी 
दोश्रो पि भलनने) लबच तपलसिका ितयनामािरु गरी गराई काययक्रम सभपन्न गनय 
सभझौता/सिमलत भएको छ।  

१) यस सभझौतामा उल्िेशखत काम गदाय आउन सक्ने कुन ै पलन प्रकृलतक 
प्रकोप तथा अन्य आकशस्मक ववपत पवििो पि शजभमेवार िनुे छैन। 

२) दोश्रो पििे पिपुािन व्यवस्थापनको िालग गररन े सभपणुय काययिरुको 
अलभिेख वववरण राखी अद्यावलिक गरररिन ुपने छ।  

३) दोश्रो पििे आफ्नो फामयको गलतववलिको फोटोिरु पवििो पि समि 
उपिब्ि गराउन ुपनेछ।  

४) दोश्रो पििे यस काययक्रमको िालग गररएको सभझौता तथा मापदण्ड 
ववपररत गरेको पाइएमा ववद्यमान काननु बमोशजम कारवािीको भागेदारी 
िनुपुने छ। 

पवििो पि                                    दोश्रो पिाः 
खाडादेवी गा.पा तफय बाट                उद्यमी वा संस्थाको तफय बाट  

नामाः                                         नामाः  

पदाः                                          पदाः 

दस्तखताः                                      दस्तखताः 
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  मूल्य रू.10।- 

लमलताः                                       प्यान नाः 
                                           संस्थाको छापाः 
                                            लमलताः 
                                           सभपकय  न                                                       
                                   बैंकको नाम र ठेगानााः 
                                        औठाको छापाः  
 
sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldltM @)&^.)(.@^ 

k|df0fLs/0f ldltM @)&^.!).!) 

                     
              cf1fn],  

                                   dxfk|;fb b+ufn                               
             k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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