
 

 
 

  

  

  

  
 

स्थानीय राजपत्र  
खााँडादेवी गाउाँपालिकाद्वारा प्रकाशित 

 खण्ड 3) माकादमु, रामछेाप, माघ १० गते, २०७६ साि (संख्या १७ 

भाग २ 
खााँडादेवी गाउाँपालिका 

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

पिपुन्छी ववकास काययक्रम(मत्सस्यापािन, बंगरुपािन र बाख्रापािन, 
पन्छीपािन, गाईपािन/भैसीपािन) कायायन्वयन काययववलि, २०७६  
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 प्रस्तावनााः 
पिपुन्छीपािन व्यवसाय खााँडादेवी गाउाँपालिकाको आलथयक ववकास कृयाकिापको 
महत्सवपणुय अंगको रुपमा रहेको छ। खााँडादेवी गाउाँपालिकामा पिपुन्छीपािन 
व्यवसायिाई थप व्यवसावयक, उत्सपादन िागत घटाउन याशन्त्रकरण र प्रववलिमैत्री 
एवं पररवलतयत वातावरणमैत्री बनाउाँदै िैजान जरुरी छ।ग्रालमण समदुायको 
शजववकोपाजयनको भरपदो माध्यमको रुपमा रहेको पिपुािन व्यवसायिे 
गाउाँपालिकाको आलथयक सम्मवृिमा समेत उल्िेख पयुायउने भएकोिे खााँडादेवी 
गाउाँपालिकािे यस क्षेत्रको ववकासिाई उच्च प्राथलमकता प्रदान गरर ववलभन्न 
प्रवियनात्समक काययक्रमहरु अगालड सारेको छ। पिपुन्छी ववकास काययक्रम 
(मत्सस्यापािन, बंगरुपािन र बाख्रापािन, पन्छीपािन, गाईपािन/भैसीपािन) 
काययक्रम लनशित ववलि र प्रकृया अन्तरगत एकरुप कायम राखी सञ्चािन गनय 
सवकयोस भने्न हेतिेु खााँडादेवी गाउाँपालिका स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 
2074 को दफा 102(2) को व्यवस्था अनरुुप “पिपुन्छी ववकास काययक्रम( 
मत्सस्यापािन, बंगरुपािन र बाख्रापािन, पन्छीपािन, गाईपािन/भैसीपािन) 
कायायन्वयन काययववलि, २०७६”जारी गरेको छ। 

 
पररच्छेदाः १  

१) सशक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

क) यस काययववलिको नाम “पिपुन्छी ववकास काययक्रम(मत्सस्यापािन, 
बंगरुपािन र बाख्रापािन, पन्छीपािन, गाईपािन/भैसीपािन) काययन्वयन 
काययववलि, २०७६” रहेको छ।  

ख) यो काययववलि खााँडादेवी गाउाँपालिकाको क्षेत्रलभत्र िाग ुहनेुछ। 

ग) यो काययववलि खााँडादेवी गाउाँ काययपालिकािे स्वीकृत भएको लमलतदेशख 
िाग ुहनेुछ। 
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२)  पररभाषााः ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमााः 
क)  “गाउाँपालिका” भन्नािे खााँडादेवी गाउाँपालिकािाई जनाउने छ। 

ख) “काययपालिका” भन्नािे खााँडादेवी गाउाँपालिकाको काययपालिकािाई 
जनाउने छ। 

ग) “आलथयक ववकास सलमलत” भन्नािे खााँडादेवी गाउाँपालिकाको आलथयक 
ववकास सलमलतिाई जनाउने छ। 

घ) “िाखा” भन्नािे खााँडादेवी गाउाँपालिकाको पि ु सेवा िाखािाई 
जनाउने छ।  

ङ) “फमय, समहु, सहकारी, सलमलत” भन्नािे प्रचलित काननु बमोशजम 
पिपुािन व्यवसाय संग सम्बशन्ित भई स्थावपत फमय, समहु, सहकारी 
सलमलत जनाउनेछ।   

च) “पिपुन्छी” भन्नािे घरपािवुा गाई, भैसी, भेडा, बाख्रा, बंगरु जस्ता 
चौपाया तथा कुखुरा, टकी, अशस्िज जस्ता पन्छी र माछा तथा सो 
खािे सबै जालत र उमेरको भािे वा पोलथिाई जनाउनेछ।  

३) उद्दशे्याः 
यो काययववलिको उदे्दश्य लनम्न रहेको छन ्

क) पिपुन्छीपािन व्यवसायिाई प्रवियन गनय  

ख) पराम्परागत उद्यमिाई आिलुनवककरण गनय 
ग) पिपुािन व्यवसाय अन्तगयत थप रोजगारीका अवसरहरु लसजयना गरी 

आयमा बृविका साथै शजवनस्तर सिुार गनय 
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पररच्छेद-२ 

४. काययक्रम संचािन हनेु क्षते्रहरुाः 
१) यस काययक्रमको छनौट र सञ्चािन कायायियिे काययववलि अनसुार 

गनुयपनेछ। 

२) काययक्रम सञ्चािन गाउाँपालिकाको नौ(९) वडाहरुमा हनेुछ। 

पिपुािनमा संिग्न वा सो व्यवसाय िरुु गनय चाहने स्थालनय तह वा नेपाि 
सरकारमा लनयामाअनसुार दताय भएका लनशज फामय/समूह/सलमलत सहकारीमा 
आवि कृषकहरु यस काययक्रमको प्राथलमकतामा पनेछन। 

५. काययक्रमबाट उपिब्ि गराईने अनदुान रकमाः पिपुन्छी ववकास 
काययक्रम(मत्सस्यापािन, बंगरुपािन र बाख्रापािन, पन्छीपािन, 
गाईपािन/भैसीपािन) खचय शिषयक भएअनसुार हनेुछ। 

क)    यस कायायक्रमबाट उपिब्ि हनेु अनदुान सहयोग िागत 
साझदेारीमा(५०;५० अनपुात) सहयोग अनदुान रकम प्रलतफिको 
आिारमा उपिब्ि हनेुछ।  

ख) मत्सस्यापािन, बंगरुपािन र बाख्रापािन, पन्छीपािन, 
गाईपािन/भैसीपािन गनय बविमा अनदुान रकम पचास प्रलतित वा 
प्रलत स्कीम बविमा रु.१,००,०००/-(एक िाख मात्र) र कृषक 
स्वयंिे अनदुानको पचास प्रलतितिे िगानी गरी कायययोजना पेि 
गनुयपनेछ।  

६. अनदुान यस काययक्रमबाट उपिब्ि हनेु रकम व्यवसायीहरु उन्नत नस्िका 
पि ुखररद रकम 

उपयोग तथा सम्बशन्ित पिकुो गोठ वा खोर, लनमायण वा सिुार, जैववक सरुक्षाको 
िालग फेशन्सङ, लडवपङ्ग टयाङ्क वक्रयाकिापहरु उपयोग गनय सक्नेछन ् तर यो 
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रकमबाट पिकुो दाना, औषलि, खलनजपदाथय िगाएतका खपत साम्रागीहरु खररद 
गनय पाईने छैन। 

पररच्छेद-३ 
१. अनदुान ददने आिारहरुाः 
क. गाई/भैसी कशम्तमा ५ माउ हनुपनेछ  

ख. बाख्रा कशम्तमा २५ माउ हनुपनेछ। 

ग. बंगरु कशम्तमा १५ माउ हनुपुनेछ। 

२. छनौट सलमलताः खााँडादेवी गाउाँपालिकामा गठन गररएको कृवष ववकास 
सलमलत वा आलथयक ववकास सलमलत िारा छौनोट कायय सम्पन्न गररन्छ। 

३. छनौट सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकाराः छनौट सलमलतको काम, 
कतयव्य र अलिकार देहाय बमोशजम हनेुछाः 
क) प्रकाशित सचुना अनसुार प्राप्त लनवेदनका आिारमा िाभग्राहीको 

प्राथलमकीकरण गने,  

ख) िाभग्राहीको छनौट गने  

ग) काययक्रम सम्झौता गरी कायायन्वयनकको चरण िैजाने 

 
पररच्छेद ४ 

काययक्रम सञ्चािन 
१. पिपुन्छी ववकास काययक्रम(मत्सस्यापािन, बंगरुपािन र बाख्रापािन, 

पन्छीपािन, गाईपािन/भैसीपािन) काययक्रमको सञ्चािन प्रकृया देहाय 
बमोशजम हनेुछ 

२. प्रस्ताव आव्हानाः व्यवसावयक गाई, भैसी, बाख्रा बंगरु फामय स्थापना वा 
सृदृविकरणका िालग काययक्रम िाखामा प्रस्ताव आव्हान गररनेछ। 
प्रस्ताव आव्हानको सचुना अनसुचुी-१ बमोशजम र पिपुन्छी ववकास 
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काययक्रममा अनदुान सहयोग प्राप्त गनयको िालग ददईने आवेदन – पत्र 
अनसूुची ३ हनेुछ। 

३. छनौट भएका व्यवसायी संग सम्झौतााः िाखािारा छनौट गररएका 
प्रस्तावहरुिाई अनसुशुच ३ बमोशजमको ददपशक्षय सम्झौता गराईने छ। 

४. छनौट भएका प्रस्तावकको सम्झौता गने दावयत्सवाः छनौट सलमलतकमा पेि 
भई स्वीकृत प्रस्तावहरुका प्रस्तावकिाई अनदुान प्रदान गनय िालग अनसूुशच 
-३ बमोशजम सम्झौता गने दावयत्सव सम्बशन्ित िाखाको हनेुछ।  

५. छनौट भएका व्यवसायीिाई रकम उपिब्ि गराउने तररकााः एकै वकस्ता 
कायययोजना अनसुार सम्पन्न भएपलछ र स्थिगत प्राववलिक अनगुमन पिात 
काययसम्पन्न भएको लसफाररस सम्बशन्ित लनकायबाट प्राप्त भएपलछ 
अनदुानग्राही वा फामयको खातामा अनदुान रकम उपिब्ि गराईने छ।  

 

पररच्छेद ५ 

अनगुमन तथा मलु्याङ्गन 

१) संचालित काययक्रमको अनगुमन, मलु्यााँङ्कन गाउाँपालिका, वडा 
कायायिय, पि ुववकास िाखािे गनय सक्नेछ।  

२. लनदेिन ददन सक्ने काययक्रम सम्बन्िमा खााँडादेवव गाउाँपालिकािे , पि ु
सेवा िाखािे आवश्यकता अनसुार लनदेिन ददन सक्नेछ।  

३. कावायहीको व्यवस्थााः प्रस्ताव स्वीकृत भएका यवुा कृषकहरुिे शस्कम र 
सम्झौता अनसुार काययक्रम सम्पन्न नगरी प्राप्त अनदुानिाई दरुुपयोग 
गरेको पाईएमा प्रचलित ऐन, लनयम तथा काननु वमोशजम कारवाही गरी 
सरकारी रकम असिु उपर गररनेछ।  
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४. प्रचलित काननु िाग ु हनेुाः पिपुन्छी ववकास काययक्रम(मत्सस्यापािन, 
बंगरुपािन र बाख्रापािन, पन्छीपािन, गाईपािन/भैसीपािन) काययन्वयन 
काययववलि, २०७६सम्बन्िमा प्रचलित कानूनमा उल्िेख भएकोमा सोही 
बमोशजम तथा उल्िेख नभएको काययक्रमको सम्बन्िमा यसै काययववलि 
बमोशजम कायायन्वयन हनेुछ। 

५. कायायववलि संिोिन तथा पररमाजयनाः स्थालनय सरकार, खााँडादेवी 
गाउाँपालिका गाउाँकाययपालिकाबाट यस काययववलिमा आवश्यक पररमाजयन 
एवं संिोिन गनय सवकनेछ। 
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अनसूुची- १  
काययक्रम सञ्चािनको िालग प्रस्ताव आह्नान सम्बन्िी सूचना 

प्रथम पटक प्रकाशित सूचना लमलताः २०...../......../........... 
 

खााँडादेवी गाउाँपालिकाको पिपुन्छी सेवा िाखा आ.व ......./.........को वावषयक स्वीकृत 
पिपुन्छी ववकास कायायक्रम अनसुार ५० प्रलतित साझेदारी अनदुानमा तपिीिका 
काययक्रमहरु संचािन गनयको िालग खााँडादेवी गाउाँपालिका बसोबास गरेको 
कृषक/समहु/सगकारी/सलमलत प्रस्ताव आब्हानको िालग यो सावयजालनक सचुना प्रकाशित 
गरीएको छ। यो सचुना प्रथम पटक प्रकाशित भएको लमलतिे १५ ददन लभत्र  
.........../......./... गते सम्म तपशििमा उल्िेशखत वववरण सवहतको आवेदन फारम 
सम्बशन्ित पिपुन्छी सेवा िाखामा पेि गनुय हनु जानकारी गराईन्छ। 
सञ्चािन गररन ेकाययक्रमहरुाः 
लस.न सन्चािन गररने 

काययक्रमहरु  
पररमाण  िाखाको 

अनदुान रकम  
साझेदारी 
संस्था 

कृषकको 
अनदुान न्यूनतम 
रकम 

जम्मा 
िगानी  

१.       
२.       
३.       

तपशििाः 
१. अनसुचुी २ अनसुारको आवेदन फाराम  

२. अनसुचुी ३ अनसुारको संशक्षप्त कायययोजना  

३. नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रहरु (तालिम) को प्रलतलिवपहरु  

४. व्यवसायी फामय दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप र स्थायी िेखा न. प्रमाण पत्रको 
प्रलतलिवप 

५. जग्गािनी प्रमाण पजुायवािीज_भाडा, ठेक्का, अलियामा भए कशम्तमा ५ सम्झौतापत्र 

                                                
                     

                         प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा



खण्ड ३) संख्या १७ स्थानीय राजपत्र भाग २ लमलत २०७६।१०।१० 

9 
 

अनसूुची- २ 
पिपुन्छी ववकास काययक्रममा अनदुान सहयोग प्राप्त गनयको िालग ददईने आवेदन – 

पत्र 
श्रीमान प्रमखु ज्यू, 
पिपुन्छी सेवा िाखा 
माकादमु, रामछेाप 

ववषयाः पिपुन्छी ववकास काययक्रम अनदुान सहयोग उपिब्ि गराई ददने बारे। 
महोदय, 
    उपरोक्त ववषयमा यस िाखाको लमलत .....................गते प्रकाशित सचुना अनसुार 
पिपुन्छी ववकास काययक्रम अनदुान प्राप्त गरर कायय गनय लतब्र ईच्छा भएकोिे लनम्नाअनसुार 
कागजात राखी लनवेदन गदयछु। मैिे अनदुान सहयोग प्राप्त गरेमा लनिायररत प्रकृया अनसुार 
सम्बशन्ित गाउाँपालिका लभत्र ैरही कायय गनेछु। पनुिाः तपशिि अनसुारका कागजातहरु 
यसै लनवेदन साथ संिग्न राखकेो व्यहोरा समेत अनरुोि गदयछु। 
तपशििाः 

१. अनसुचुी २ अनसुारको आवेदन फारम 

२. अनसुचुी ३ अनसुारको संशक्षप्त कायययोजना। 

३. नेपािी नागररकताको प्रमाशणत प्रलतलिवप र आफ्नो वडाको शिफाररस 

४. अन्य प्रमाशणत प्रमाणपत्रहरु (तालिम) को प्रलतलिवपहरु। 

५. व्यवसायी फामय दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप र स्थायी िेखा न. प्रमाण पत्रको 
प्रलतलिवप 

६. जग्गािनी प्रमाण पजुाय वा लिज- भाडा, ठेक्का, अलियामा भए कशम्तमा १० वषे 
सम्झौतापत्र। 

                                   

                                              लनवेदकको नामाः                                                           
दस्तखताः                                                           
ठेगानााः                                                           

सम्पकय  नाः 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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अनसूुची- ३  
ददपक्षीय सम्झौता पत्राः 

खााँडादेवी गाउाँपालिका पिपुक्षी सेवा िाखा माफय त संचािन गररने आ.व  
७७/७८ को स्वीकृत काययक्रम पिपुन्छी ववकास काययक्रम(मत्सस्यापािन, 
बंगरुपािन र बाख्रापािन, पन्छीपािन, गाईपािन/भैसीपािन) संचािन गनय 
गाउाँपालिका पिपुशक्षं सेवा िाखा(यस भन्दा पछाडी पवहिो पक्ष भलनने),ववशिष्टाको 
आिारमा छनौट भएका कृषक/श्री/सशु्री/श्रीमती 
..............................................................(यस भन्दा पछाडी दोश्रो पक्ष 
भलनने) लबच तपलसिका ितयनामाहरु गरी गराई काययक्रम सम्पन्न गनय 
सम्झौता/सहमलत भएको छ।  

१) यस सम्झौतामा उल्िेशखत काम गदाय आउन सक्ने कुनै पलन प्रकृलतक 
प्रकोप तथा अन्य आकशस्मक ववपत पवहिो पक्ष शजम्मेवार हनेु छैन। 

२) दोश्रो पक्षिे पिपुािन व्यवस्थापनको िालग गररने सम्पणुय काययहरुको 
अलभिेख वववरण राखी अद्यावलिक गरररहन ुपने छ।  

३) दोश्रो पक्षिे आफ्नो फामयको गलतववलिको फोटोहरु पवहिो पक्ष समक्ष 
उपिब्ि गराउन ुपनेछ।  

४) दोश्रो पक्षिे यस काययक्रमको िालग गररएको सम्झौता तथा मापदण्ड 
ववपररत गरेको पाइएमा ववद्यमान काननु बमोशजम कारवाहीको भागदेारी 
हनुपुने छ। 

पवहिो पक्ष                                         दोश्रो पक्षाः 

खाडादेवी गा.पा तफय बाट                  उद्यमी वा संस्थाको तफय बाट  

नामाः      नामाः  

पदाः      पदाः 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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  मूल्य रू.१०।- 

 

दस्तखत                                दस्तखताः                                                 
पान नाः 

                                        सस्थाको छापाः 

                                      सम्पकय  नाः 

                                  फामयको खाता नाः 

                                  बैंकको नाम र ठेगानााः 

                                 औठाको छापाः  
              

 

 
sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldltM @)&^.)(.@^ 

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

             

                       cf1fn],  

                                                     dxfk|;fb b+ufn                               
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