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सानीभेरी गाउँपालिका, लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड: ६                                                          संख्या :०६                                मिमि: २०७९/०६/०६ 

भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपामिका 

गाउँ कायाापामिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन काययविधध , 
धनयमािली, मापदण्ड सियसाधारणको िानकारीको लाधग प्रकाशन गररएको। 

सम्बत 2079 सालको काययविधध नं. 2 

सानीभेरी गाउँपाधलका गाइ भैसीलाइ सतु्केरी पश ुआहारा प्रोत्साहन भत्ता अनदुान 
काययक्रम सन्चालन काययविधध २०७९ 

१. पषृ्ठभधुम 

गाइ भैसीले िेत भरर ददने दधुको पररमाण व्याएको दइु मवहना धभत्र ददएको दधु उत्पादनमा धनभयर 
रहेको हनु्छ ।सो अिधध धभत्र लैनो पशलेु बढी दधु ददन सकेमा मात्र सोवह अनपुातमा सो िेत भरर न ै
उत्पादन कायम राख्न सवकन्छ । त्यसैले सो अिधध पश ुको अधत महत्िपणुय अिस्था रहेको र यस 
अिस्थामा नै नििात बाच्छाबाच्छी पाडापाडीको स्याहारससुार गने  भएकोले आिश्यकता अनसुारको 
सन्तधुलत आहारा र अन्य स्याहार ससुारको लाधग कृषकहरुमा िागरण ल्याउन आिश्यक ठानी सानीभेरी 
गाउँपाधलकाले विधमत गाइ भैसीलाइ सतु्केरी भत्ता अनदुान काययक्रमलाइ सरल र सहि व्यिजस्थत 
प्रभािकारी र पारदजशय रुपले काययन्ियन गने सानीभेरी गाउँ काययपाधलकाबाट यो कायय विधध िारी 
गररएको छ ।  
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२. पररभाषााः विषय िा प्रसङगले अको अथय नलागेमा यस काययविधधमा  

क) गाउँपाधलकााः भन् नाले सानीभेरी गाउँपाधलकालाइ सम्झन ुपदयछ । 

ि) अध्यक्षाः भन् नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको अध्यक्षलाइ सम्झन ुपदयछ । 

ग) उपाध्यक्षाः भन् नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको उपाध्यक्षलाइ सम्झन ुपदयछ । 

घ) प्रमिु प्रशासवकय अधधकृताः भन् नाले दफा ८४ बमोजिमको सानीभेरी गाउँपाधलकाको प्रमिु 
प्रशासवकय अधधकृतलाइ सम्झन ुपदयछ । 

ङ) काययपाधलकााः भन् नाले गाउँ काययपाधलका तथा नगर काययपाधलका सम्झन ुपदयछ । 

च) न्यावयक सधमधताः भन् नाले सविधानको धारा २१७ बमोजिमको न्यावयक सधमधत सम्झन ुपदयछ  

छ) आधथयक विकास सधमधतको सयोिकाः भन् नाले गाउँपाधलकाको विषयक्षेत्रगत सधमधत अन्तगयतको 
आधथयक विकास सधमधतको सयोिक सम्झनपुदयछ । 

ि) पश ुसेिा शािााः भन् नाले सानीभेरी गाउँपाधलका अन्तगयत पश ुसेिा शािा सम्झन ुपदयछ । 

झ) िडााः भन् नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाका सबै िडाहरुलाइ सम्झन ुपदयछ । 

ट) प्राविधधक सधमधताः भन् नाले िडा अध्यक्षको सयोिकत्िमा गदठत विषयगत क्षेत्रको प्राविधधक 
सम्मीधलत ३ सदस्यीय सधमधतलाइ बझुाउछ ।  

ठ) काययविधधाः भन् नाले गाइभैसीलाइ सतु्केरी पश ुआहारा प्रोत्साहन भत्ता अनदुान काययक्रम सन्चालन 
काययविधध २०७९ लाइ सम्झन ुपनेछ । 

३. उदे्दश्यहरु  

क. दधुाल ुपशकुो लैनो अिस्थामा थप स्याहारससुार र उजचत पोषणको माध्यामबाट दधु उत्पादन बवृि 
गरी सोवह अनपुातमा िेत भरर नै दधु उत्पादन कायम राख्ने 

ि. बाच्छाबाच्छी तथा पाडापाडीको मतृ्यदर कम गरी उजचत बवृिदर तौल तथा गणुस्तर कायम राख्ने 

ग. पशकुो दइु िेतको अन्तर कम गरी उत्पादन लागत घटाउने 

४. काययक्रम सन्चालन हनु स्थानहरुाः सानीभेरी गाउँपाधलकाका सबै िडाहरु  

५. काययक्रम अिधधाः यो काययक्रमको अिधध एक िषयको हनुेछ ।र आिश्यकता अनसुार विस्तार गदै 
लैिान सवकने छ । 

६. काययक्रम सन्चालनका लाधग कृषक छनौटका आधारहरुाः  
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क. एक िा एक भन्दा बढी दहुनुा गाइभैसी पालेको 

ि. अधनिायय रुपमा पश ुविमा गरेको हनु ुपनेछ । 

ग. सम्बजन्धत पश ुसेिा शािामा फमय दताय गरेको  िा िडामा गदठत प्राविधधक सधमधतको धसफाररस 
हनु ुपनेछ । 

घ. सम्बजन्धत पश ुसेिा शािा िा िडाबाट पश ुव्याउने िा व्याएको प्रमाण  िा िडाको धसफाररस 
सवहत धनिेदन पेश गरेको हनु ुपनेछ । 

ङ. आधधकाररक धनकायबाट गरीिी प्रमाजणत गररएका कृषक िा सजुचकरण भएका कृषकलाइ प्रथधमकता 
ददइनेछ । 

७. काययक्रम सन्चालनका लाधग साझेदार छनोट प्रवक्रया  

क. सानीभेरी गाउँपाधलका पश ुसेिा शािाले अनसुजुच १ बमोजिमको दरिास्त आह्विान गनेछ । 

ि. अनदुान प्राप्त इच्छुक दफा ६ अनसुारको मापदण्डाः परुा गरेको कृषकहरुले सम्बजन्धत सानीभेरी 
गाउँपाधलका पश ुसेिा शािामा धनिेदन पेश गनुय पनेछ । 

ग. प्राप्त धनिेदनहरु िडामा गदठत िडा स्तरीय प्राविधधक सधमधतमा पेश गनुय पनेछ । 

घ.  िडामा गदठत िडा स्तरीय प्राविधधक सधमधतले पेश भएका वििरणका आधारमा कृषकहरु छनोट 
गनेछ ।प्रधत कृषक प्रधत सतु्केरी गाइ/भैसी रु ३००० का दरले अनदुान रकम उपलब्ध हनुे गरी 
प्राथधमकताका आधारमा कृषक छनोट गनेछ । 

ङ. विधनयोजित  बिेटबाट पगु्ने सख्याका कृषक भन्दा बढी आिेदन परेको हकमा गरीिको सजुचमा 
परेकालाइ प्राथधमकता ददइ सजुच तयार गररनेछ ।यसो गदाय पधन कृषक सख्या बढी भएमा पवहले 
व्याउने पशलुाइ पवहलो प्राथधमकता ददइ कृषक छनोट गररनेछ ।कृषक छनोट गने अन्य आधार  िडा 
स्तरीय प्राविधधक सधमधतको धसफाररस बमोजिम हनुेछ । 

च. कृषकहरु छनौट भएका कृषकहरुले यो काययविधध अनसुारको अनदुान रकम प्राप्त गनेछन । 

८. सेिा सन्चालन प्रवक्रयााः यस काययक्रम बमोजिमको सेिा सन्चालन गने प्रवक्रया देहाय बमोजिम 
हनुेछ । 

क. सानीभेरी गाउँपाधलका पश ुसेिा शािा र छनौट भएका कृषकहरु बीच अनसुजुच २ अनसुार सम्झौता 
गररनेछ । 
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ि. अनदुान प्राप्त गने छनौट भएका कृषकलाइ सानीभेरी गाउँपाधलका काययलयबाट सम्बजन्धत कृषकको 
िातामा भकु्तानी गररनेछ । 

ग. पश ुव्याइ नसकेका र व्याउन अिस्थाको प्रमाण सवहत धनिेदन पेश गरेर अनदुान प्राप्त गनय छनौट 
भएका कृषकहरुले पश ु व्याएको प्रमाण र िडाको धसफाररस सवहत अन्य कागिातहरु सानीभेरी 
गाउँपाधलका पश ुसेिा शािामा पेश गरेपधछ मात्र आिश्यक प्रवक्रया परुा गरेका कृषकलाइ भकु्तानीका 
लाधग गाउँपाधलकामा धसफाररस गररनेछ । 

९. गाइभैसीलाइ सतु्केरी पश ुआहारा भत्ता अनदुान काययक्रम काययन्ियनको लाधग प्रस्तावित आधथयक 
नमयस 

क्र स काययक्रमको वििरण इकाइ रु प्रधत हिार प्रधत 
कृषक 

१. सतु्केरी प्रोत्साहन भत्ता प्रधत कृषक /प्रधत भैसी रु ३०००। 

१०. आधथयक प्रशासन सेिााः काययक्रमको लेिा लेिाङकन लेिापररक्षण तथा आधथक कारोबार गदाय 
आधथयक काययविधध एन २०५५ आधथयक काययविधध धनयमािली २०६४ साियिधनक िररद  एन २०६३ 
साियिधनक िररद धनयमािली २०६४ बमोजिम गररनेछ । 

११. अनगुमन मलु्याङकन तथा प्रधतिेदन सम्बन्धी व्यिस्थााः यस काययक्रमको अनगुमन सानीभेरी 
गाउँपाधलका पश ुसेिा शािाले गनेछन । र सो को माधसक  चौमाधसक तथा िावषयक प्रधतिेदन र 
प्रगधत आिश्यक परेको िण्डमा पश ुसेिा शािा िा पश ुअस्पताल तथा पश ुसेिा काययलयमा पठाउन 
सवकनेछ । 

क) यस काययविधध अनसुार काम भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन गनय तपजशल बमोजिमको एक 
अनगुमन सधमधत रहनेछ  र सो सधमधतले  िडाबाट प्राप्त अधभलेिलाइ आधारमानी अनगुमन गरी ददएको 
प्रधतिेदनका आधारमा अनदुान रकम ददइनेछ । 

१) आधथयक विकास सधमधतको सयोिकाः                  सयोिक 

२) प्रमिु प्रशासकीय अधधकृताः                           सदस्य 

३) पश ुसेिा शािा प्रमिु िा धनिले तोकेको कमयचारीाः      सदस्य सजचि  

१२. बाधा अडकाउ फुकाउनेाः यस काययविधध काययन्ियनमा कुनै बाधा अडकाउ परे गाउँ काययपाधलकाले 
धनणयय गरी फुकाउन सक्ने छ ।  

१३. पररमाियनाः गाउँ काययपाधलकाले यो काययविधध िनुसकैु समयमा सशोधन तथा पररमाियन गनय 
सक्नेछ । 
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अनसुजुच १ 

सानीभेरी गाउँपाधलका धभत्रका कृषकहरुका विधमत पश ुगाइभैसीलाइ सतु्केरी प्रोत्साहन भत्ता अनदुान 
काययक्रमको लाधग दरिास्त आह्विानको सचुना  

सानीभेरी गाउँपाधलका पश ुसेिा शािाको  आ. ि. ………………… को िावषयक स्िीकृत काययक्रम अनसुार 
पशपुालक कृषकहरुका विधमत पश ुगाइ भैसीलाइ सतु्केरी प्रोत्साहान भत्ता अनदुान काययक्रम सन्चालन 
गरी िेतभरर नै बढी दधु उत्पादन कायम राख् ने, दइु िेतको अन्तर कम गने र पाडापाडी बाच्छाबाच्छीको 
स्िास््य तन्दरुुस्त राख्न ेतोवकए बमोजिमका मापदण्डहरु परुा गरेका कृषकहरुबाट आिेदनका लाधग 
यो सचुना प्रकाजशत गरीएको छ ।इच्छुक कृषकहरुले यो सचुना प्रकाशन भएको धमधतले १५ ददन 
धभत्र तोकएको ढाँचा अनसुारको आिेदन फाराम यस काययलयमा पेश गनुय होला ।विस्ततृ िानकारीका 
लाधग सानीभेरी गाउँपाधलका पश ुसेिा शािामा सम्पकय  राख्न ुहनु अनरुोध छ । 

काययक्रम सन्चालनका लाधग कृषक छनोट तथा भकु्तानीका आधारहरु  

अनदुान प्राप्त गनय चाहने कृषकले सम्बजन्धत सानीभेरी गाउँपाधलका पश ुसेिा शािामा रु. १० को 
हलुाक वटकट सवहतको धनिेदन पेश गनुय पनेछ । 

➢ एक िा एक भन्दा बढी दधुाल ुगाइ/भैसी पालेको हनु ुपनेछ । 

➢ पशकुो अधनिायय विमा गरेको हनु ुपनेछ । 

➢ अधनिायय माउ र बाच्छाबाच्छी पाडापाडीको र सम्बजन्धत कृषक देजिने गरी  फोटो पेश गनुय 
पनेछ । 

➢ िडाको धसफाररस पत्र  

➢ िडास्तरीय प्राविधधक सधमधतको धनणययको प्रधतधलपी एक/एक प्रधत 
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अनसुचुी २  

सानीभेरी गाउँपाधलका धभत्र रहेका विधमधत गाइभैसीलाइ सतु्केरी प्रोत्साहन भत्ता अनदुानको लाधग 
सानीभेरी गाउँपाधलका र राम बहादरुिडका बीच भएको विपजक्षय सम्झौता  

सानीभेरी गाउँपाधलका धभत्र रहेका कृषकहरुका विधमत पश ुगाइभैसीलाइ सतु्केरी प्रोत्साहन भत्ता 
अनदुान काययक्रमको उदे्दश्य अनरुुपको उपलब्धी हाधसल गनय सानीभेरी गाउँपाधलका पश ु सेिा 
शािा  यस पधछ पवहलो पक्ष भधनने र ……………………………………………………..सानीभेरी गाउँपाधलका 
िडा न ……..का श्री/श्रीमती/सशु्री ………………………………… …त्यस पधछ दोस्रो पक्ष भधनने बीच 
तपजशलमा उल्लेजित शतयहरुको अधधनमा रवह काययक्रम सन्चालन गने विपजक्षय सम्झौता सम्पन्न 
भयो । 

१. दोस्रो पक्षले तपजशल बमोजिमका काययहरु गनुय पनेछ । 

➢ अनदुान रकम बाट लैनो माउ र बाच्छाबाच्छी पाडापाडीको विशेष स्याहार ससुार गनुय 
पनेछ । 

➢ पौविक दाना धमनरल ब्लक, धभटाधमन, डे्रजन्चङ, िोप आददको व्यिस्था गनुय पनेछ । 

➢ पश ुिस्तकुो स्िास््य व्यिस्थापन र उत्पादन एि उत्पादकत्ि बवृिका काययहरु गनुय पनेछ 
। 

➢ अनदुान कायय अिधध समाप्त भएपधछ पधन कृषकले काययक्रमलाइ धनरन्तरता ददन ुपनेछ । 

➢ दोस्रो पक्षबाट गनुय पने काययहरु सन्तोषिनक नपाएमा प्रचधलत काननु बमोजिम कािायवहको 
भाधगदारी हनु ुपनेछ । 

➢ अनदुान प्राप्त गने कृषकले प्राप्त अनदुानबाट गरेका वक्रयाकलापहरुको प्रधतिेदन पश ुसेिा 
शािामा पेश गनुय पनेछ ।  

 

प्रथम पक्षाः                                                        दोस्रो पक्षाः 
नामाः                                                             नामाः 
पदाः                                                                पदाः 
दस्तिताः                                                        दस्तिताः 
                       धमधताः                                                                   

                                       आज्ञाले  

ददपक बढुाथोकी                               

प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत 
 


