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स्थानीय राजपत्र 

केराबारी गााँउपालिकाद्वारा प्रकाशित 

खण्ड 6, संख्या ९, १२ भाद्र, २०७९ 

 
 

 

 

 

 

 

 भाग-२   

केराबारी गाउाँपालिकाको पि ुविकास काययक्रम संचािन काययविलि, २०७९ 

                               स्िीकृत लमलत :-२०७९।04।31 

प्रमाशिकरि लमलतिः२०७९।०५।१२ 
प्रस्तािना :- केराबारी गाउाँपालिका के्षत्र लभत्र पि ु लबकास काययक्रमिाई 
ब्यबशस्थत गरै्द पि ु पािन व्यिसायको व्यिसावयकरि गनय साथै केराबारी 
गाउाँपालिकामा पिपुािन व्यिसाय प्रलत वकसानहरुको बढर्दो आकर्यि तथा 
पिजुन्य िस्तकुो मागिाई मध्यनजर गरै्द केराबारी गाउाँपालिकािे चाि ुआ.ि. 
२०७९।०८० को बजेट तथा काययक्रममा उल्िेख गरेका काययक्रमहरुको 
व्यिशस्थत तथा पारर्दिी रुपमा कायायन्ियन गनय केराबारी गााँउपालिकाको 
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विलनयोजन ऐन, 2079 को र्दफा 4 बमोशजमको अलिकार प्रयोग गरर केराबारी 
गााँउ काययपालिकािे यो काययिविलि स्िीकृत गरर िाग ुगरेकोछ ।  

पररच्छेर्द १ 

प्रारलमभक 

1. संशक्षत ्नाम र प्रारम्भ :- (1) यो काययविलिको नाम “केराबारी गाउाँपालिकाको 
पि ुविकास काययक्रम संचािन काययविलि, २०७९” रहेको छ । 

(2) यो काययविलि केराबारी गाउाँ काययपालिकाबाट स्िीकृत भएपलछ 
प्रारम्भ हनुेछ । 

2. पररभार्ा :- लबर्य िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययविलिमा :- 
क) “काययक्रम” भन्नािे यस काययविलि बमोशजम सञ्चािन हनु े

पि ुविकास काययक्रम सम्झन ुपछय । 

ख) “कायायिय” भन्नािे केराबारी गाउाँपालिका गाउाँ 
काययपालिकाको कायायिय सम्झन ुपर्दयछ । 

ग) “कृर्क” भन्नािे केराबारी गाउाँपालिकाको कृवर् ऐन, 
२०७७ अनसुार पररभावर्त व्यशि सम्झन ुपछय । 

घ) “पि ु सेिा िाखा” भन्नािे केराबारी गाउाँपालिकाको 
अन्तगयत रहेको पि ुसेिा िाखा सम्झन ुपर्दयछ । 

ङ) “कृवर् सलमलत” भन्नािे केराबारी गाउाँपालिकाको कृवर् ऐन, 
२०७7 बमोशजम काययपालिकाबाट गठित गाउाँपलिका 
स्तररय कृवर् सलमलत सशम्झन ुपर्दयछ । 

च) “ऐन” भन्नािे केराबारी गाउाँपालिकाको कृवर् ऐन, 
२०७७ िाई सम्झन ुपर्दछय । 



खण्ड 6, संख्या ९, १२ भाद्र, २०७९ 

 

3 
 

छ) “फमय” भन्नािे प्रचलित काननु बमोशजम र्दताय भएको लनशज 
क्षेत्रका ब्यिसाय/उद्यमीको पि ुसम्बशन्ि ब्यबसाय गने 
फमयिाई सम्झन ुपर्दयछ । 

ज) “कम्पनी” भन्नािे ब्यबसाय गनय चाहने व्यशि िा समहुिे 
प्रचलित काननु अनरुुप र्दताय भएको पि ु ब्यबसाय 
सम्बलित कायय गने कम्पनीिाई सम्झन ुपर्दयछ । 

झ) “कृर्क समूह” भन्नािे कृवर् पेिामा सिग्न भई 
लमल्र्दाजलु्र्दा समस्या, आिश्यकता र चाहनाहरु भएका 
न्यूनतम पन्र िा सो भन्र्दा बढी व्यशिहरु लमलि 
सामवुहक प्रयासबाट कृवर् के्षत्रमा साझा उरे्दश्यहरु प्राप्त 
गनय साविकको शजल्िा पि ु सेिा कायायिय तथा यस 
गाउाँपालिकामा र्दताय भएका कृर्क समूह सम्झन ुपर्दयछ 
। 

ञ) “कृवर् सहकारी” भन्नािे लबगत सहकारी लडभीजन 
कायायिय तथा शजल्िा कृवर् विकास कायायिय अन्तगयत 
र्दताय भएका िा केराबारी गाउाँपलिका लभत्र रहेका 
सहकारी ऐन, २०७५ अनरुुप र्दताय भएका सस्था सम्झन ु
पर्दयछ । 

ट) “अनरु्दान” भन्नािे यस काययविलि अनरुुप संचािन गररन े
काययक्रमको िालग कायायियबाट उपिब्ि गराइने रकम 
िा शजन्सी सामग्रीिाई सम्झन ुपर्दयछ । 
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ि) “अनरु्दानग्राही” भन्नािे यस काययविलि अनसुार अनरु्दान 
प्राप्त गने कृर्क/फमय/कृर्क समूह/कृवर् तथा बहउुरे्दश्य 
सहकारी सस्था आठर्दिाई सम्झन ुपर्दयछ । 

ड) “स्िीकृत बावर्यक बजेट” भन्नािे केराबारी गाउाँपालिकाको 
चाि ुआ.ि.बाट पि ुविकास काययक्रम संचािनको िालग 
तोवकएको बजेट रकम भने्न सम्झन ुपर्दयछ । 

ढ) “लबपन्न सर्दस्य” भन्नािे सम्बशन्ित िडा कायायियिे लबपन्न 
हो भलन लसफाररस गरेको सर्दस्य सम्झन ुपर्दयछ । 

पररछेर्द २ 
पि ुविकास काययक्रम संचािनका के्षत्र 

3. काययक्रमका क्षते्र :- केराबारी गाउाँपालिकाको चाि ुआ.ि. 2079।80 मा 
रे्दहाय बमोशजमका के्षत्रहरुमा काययक्रम सञ्चािन हनुेछ । 

क) बाख्रा र बंगरुको खोर लनमायि तथ सिुार काययक्रम,  

ख) गाई तथा भैसी पकेट काययक्रम, 

ग) डेरी तथा पिपुािन सम्बन्िी सामाग्री लबतरि काययक्रम, 

घ) माछा पोखरी लनमायि तथा ममयत सिुार काययक्रम, 

ङ) पि ुशिविर सञ्चािन काययक्रम, 

च) पि ुस्िास््य प्रिर्दयन काययक्रम ।             
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पररच्छेर्द ३ 

पि ुविकास काययक्रम संचािनका उरे्दश्यहरु 

4. पि ुविकास काययक्रम उरे्दश्य :- पि ुविकास काययक्रम संचािनका उरे्दश्यहरु 
रे्दहाय बमोशजम रहेका छन ्:- 

१. गाउाँपालिकाको नीलत तथा काययक्रम र बावर्यक बजेटको 
प्रभािकारी रुपमा कायायन्ियन गने । 

२. केराबारी गाउाँपालिकामा र्दताय भएका िा ब्यिसावयक 

पिपुािन कृर्किाई आिश्यक पने पिजुन्य सेिाहरु 
उपिब्ि गराउने । 

३. पिपुन्छीहरुको रोग लनर्दान, उपचार र लनयन्त्रिमा सहयोग 
गने । 

४. पि ुस्िास््य सम्बशन्ि जनचेतना अलभलबवि गने । 

५. पि ुउपजहरुको उत्पार्दनमा बवृि गरर आयात कम गने 
। 

६. बेरोजगार जनिशििाई पिपुािन ब्यबसायमा आकवर्यत 
गराई रोजगारी लसजयनाको माध्यमबाट यबुाहरुको आन्तररक 
तथा बाह्य पिायनिाई कम गने । 

7. स-साना अनरु्दानको काययक्रम सञ्चािन गरर पिपुािन 
व्यिसायमा कृर्कहरुिाई आकवर्यत गराउने । 

8. केराबारी गाउपालिकािाई पिजुन्य उपजमा आत्मलनभयर 
बनाउने आठर्द । 

 

 



खण्ड 6, संख्या ९, १२ भाद्र, २०७९ 

 

6 
 

पररच्छेर्द  4 
पि ुविकास काययक्रम मलु्याकंन सलमलत 

5. मलु्याकंन सलमलत :- र्दफा 3 बमोशजमका काययक्रमहरु सञ्चािन गनय 
आिश्यक पने प्रस्ताब मलु्यांकन गरर स्िीकृलतका िालग लसफाररस गने काम 
केराबारी गाउपालिकाको कृवर् ऐन, २०७७ बमोशजम गिन भएको कृवर् सलमलतिे 
गने छ । मलु्याकंन सलमलतिे आबस्यकता अनसुार मलु्यांकनका िालग अन्य 
मापर्दण्ड तयार गनय सक्नेछ । 

पररच्छेर्द  5 
अनरु्दानग्राहीको छनौट तथा सम्झौता सम्बन्िी व्यिस्था 

6. सचुना प्रकािन गनुय पने :-  कायायियिे र्दफा 3 बमोशजमका काययक्रम 
सञ्चािन गर्दाय काययक्रममा सहभागी हनु इच्छुक साझेर्दार सस्थाहरुिाई प्रस्ताब 
पेि गनय कायायियिे पन्र ठर्दनको समयाबलि ठर्दई अनसूुची १ बमोशजम सूचना 
प्रकािन गनुयपनेछ । 

7. प्रस्ताि पेि गनुय पने :-  र्दफा 6 बमोशजम जारर भएको सूचनामा उल्िेशखत 
काययक्रममा सहभागी भई िागत साझेर्दारी माफय त अनरु्दान प्राप्त गनय इच्छुक 
अनरु्दानग्राही र्दफा 6 बमोशजम समयािािी लभत्र अनसूुची २ बमोशजमको आिेर्दन 
साथ अनसूुची ३ बमोशजमको कयययोजना तयार गरर कायायियमा प्रस्ताब पेि 
गनुय पनेछ । 

8. स्िीकृलतको िालग पेि गनुय पने :-  र्दफा 5 बमोशजमको मलु्याकन सलमलतिे 
र्दफा 7 बमोशजम प्राप्त प्रस्तािहरु अनसूुची ४ बमोशजम मलु्याकन गरर प्राप्त 
अंकका आिारमा प्रस्तािको स्िीकृतको िालग गााँउ काययपालिकामा पेि गनुय 
पनेछ ।  
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9. सम्झौता सम्बन्िी व्यिस्था :- (1) कायायियिे काययपालिकाबाट प्रस्ताि 
स्िीकृत गररएको अनरु्दानग्रीिाई सात ठर्दन लभत्र प्रस्ताि स्िीकृत भएको जानकारी 
ठर्दन ुपनेछ । 

(2) प्रस्ताि स्िीकृत भएको अनरु्दानग्रीिे प्रस्ताि स्िीकृत भएको 
जानकारी पाए पश्चात सम्झौताको िागी रे्दहाय बमोशजम कायय गनुय पनेछ । 

(क) जानकारी ठर्दएको लमलतिे पन्र ठर्दन लभत्र समशन्ित 
साझेर्दार सस्थािे काययियसंग अनसुचुी ५ बमोशजम 
सम्झौता गनुय पनेछ । 

(ख) उपर्दफा १ बमोशजम समय अिलि लभत्र सम्झौता गनय 
नआएमा क्रमि: र्दोस्रो र तेस्रो प्राथलमकतामा रहेको 
साझेर्दार सस्थासंग सम्झौता गनय सक्ने छ । 

(ग) ररत पबुयकको एक मात्र प्रस्ताब र्दताय हनु आएमा छनौट 
गरर सम्झौता गनय िािा पने छैन । 

(घ) उपर्दफा (३) बमोशजम प्रस्ताब आहान गर्दाय प्रस्ताब नपरेमा 
िा एक मात्र प्रस्ताब परर सम्झौता गनय नआएमा 
गाउाँपलिका पनु प्रस्ताब आव्हान गनेछ । 

 

पररच्छेर्द  6 
बाख्रा र बंगरुको खोर लनमायि तथा तथा सिुार काययक्रम 

 

10. बाख्रा तथा बंगरुको खोर सिुार तथा लनमायि काययक्रम :- गाउाँपालिका लभत्र 
बाख्रा तथा बंगरु पािन ब्यबसायको साम्भाबना अत्यलिक रहेको र उि 
व्यिसायप्रलत वकसानहरुको बढ्र्दो आकर्यि साथै स्थानीय बजारमा बाख्रा र 
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बंगरुको मासकुो बढ्र्दो माग रहेको हुाँर्दा स्तररय मासकुो उत्पार्दन र सहज 
आपूलतयको व्यिस्था गरै्द बाख्रा तथा बंगरु पािन व्यिसायिाई सदुृररकरि गरी 
कृर्कहरुको आलथयक उन्नलत गराउन े उरे्दश्यिे केराबरर गाउपालिकामा यो 
काययक्रम आगाडी साररएको छ । यस काययक्रम अन्तगयत अनरु्दान ठर्दर्दा भौलतक 
लनमायि तथा शजन्सी सामग्री िा उपकरि खररर्द आठर्दमा अनरु्दान ठर्दइनछे । 

11. बाख्रा तथा बंगरुको खोर सिुार तथा लनमायि काययक्रम संचािन लबलि :- 
(1) गाउपालिकाको क्षेत्र लभत्र रहेको अनरु्दानग्राही संगको िागत साझेर्दारीमा 
काययक्रम संचािन गररनेछ । 

(२) यस गाउाँपालिकामा कानलुन रुपमा र्दताय भई हािसम्म पि ुब्यबसाय 
गरररहेको रे्दहाय बमोशजमका फमयहरुिाई यस काययक्रममा समािेि गराईनछे । 

क) साझेर्दार संस्थाका सर्दस्यिे बाखाको हकमा कशम्तमा 
विस िटा सम्म मााँउ र बंगरुको हकमा पााँच माउ पािेको 
हनुपुने छ । 

ख) साझेर्दार संस्था सम्बशन्ित लनकायमा र्दताय भएको हनु ु
पनेछ । 

ग) सहकारीिे बाख्रा तथा बंगरु पािन गनय छुटै्ट उपसलमलत 
गिन गरेको हनु ुपने । 

घ) आफुसंग भएको बाख्रा, खसी, बोका/बंगरु, पािा, पािी 
लबवक्र भएमा पनु अको बाख्रा/बंगरु थपी ब्यबसायिाई 
लनयलमत गनुय पनेछ । 

ङ) घााँस 

च) लबपन्न सर्दस्य, वपछाडीएको के्षत्र तथा समरु्दायिाई लबिरे् 
प्राथलमकता ठर्दइ काययक्रम संचािन गररन ेछ । साथै, 
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भौलतक पूिायिार र बजारको व्यिस्था भएको स्थानिाई 
प्राथलमकता ठर्दइनछे ।  

12. न्यूनतम मापर्दण्ड परुा गरेको हनुपुने :- यो काययक्रममा अनरु्दान लिए पश्चात 
बाख्राको हकमा कशम्तमा विस िटा माउ बाख्रा र बंगरुको हकमा पााँच माउ 
बंगरु पािन गनय सक्ने खोर लनमायि गनुयपने छ । यसका अलतररि खोर लनमायि 
गर्दाय बाख्राको िालग टाड भईुबाट ३-५ वफट उचाई भएको हनु ुपने र माउ 
बंगरुको िालग ५—७ वफट ि.x चो. भएको हनुपुनेछ साथै, भकारो अथायत ्मिखाि 
फ्याक्ने खाडििाई घाम पालनबाट जोगाउनको िालग छानाको ब्यबस्था गररन ु
पने कुरािाई आिार मालन अनरु्दान उपिब्ि गराइनेछ । 

पररच्छेर्द 7 

ब्यबसावयक गाई तथा भैसी पकेट संचािन काययक्रम 

13. गाई तथा भैसी पकेट काययक्रम :- केराबारी गाउाँपालिका लभत्र र्दगु्ि 
उत्पार्दन उिोग व्यिसायहरु न्यून रुपमा रहेको साथै गााँउपालिका क्षेत्रमा 
बनजंगि तथा चरि क्षेत्रको पयायप्तता रहेकोिे गाउाँपालिकामा व्यिसावयक रुपमा 
गाई तथा भैसी पकेट के्षत्र लनिायरि गरर गाउाँपालिकािाई र्दिुमा आत्मलनभयर 
बनाउरै्द र्दिुजन्य उपजहरुको लनयायतिाई प्रिियन गने उद्दशे्यिे गाई तथा भैसी 
पकेट काययक्रमिाई अगाडी साररएको छ । 
14. गाई तथा भैसी पकेट काययक्रम संचािन लबलि :- (१) यो काययक्रम 
गाउाँपालिका के्षत्र लभत्र रहेको कुनै एउटा िडाको कुनै एउटा टोिमा संचािन 
गररनेछ । 

(२) गाउाँपालिकामा कानलुन रुपमा र्दताय भएका अनरु्दानग्राहीिाई 
सहभागी गराई िागत साझेर्दारीमा यो काययक्रम संचािन गररने छ । 
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(३) काययक्रममा सहभागी हनु ईच्छुक साझेर्दार संस्थाहरुिाई प्रस्ताब 
पेि गनय पन्र ठर्दनको समयाबलि ठर्दई अनसुचुी १ बमोशजम गाउाँपालिकािे सूचना 
प्रकािन गनुय पनेछ । 

(४) गाई तथा भैसी पकेट काययक्रम संचािन गर्दाय कुन/कुन योजना 
छनोट गने भने्न लनियय यस काययविलिमा उिेख भएका मध्येबाट साझेर्दार संस्थािे 
छनोट गनेछ । 

१5. अनरु्दान र स्ििगानीको लबिरि :- गाई पकेट काययक्रममा साझेर्दार संस्थािे 
पाउने अनरु्दान र स्ििगानीको लबिरि रे्दहाय बमोशजम हनुेछ :- 

(क) व्यिसावयक गाई, भैसी पकेट काययक्रम अन्तगयत अनरु्दान ठर्दर्दा 
भौलतक लनमायि, गाई, भैसी वितरि शजन्सी सामग्री तथा उपकरि 
खरीर्दमा अनरु्दान ठर्दइने छ । यो काययक्रममा अनरु्दान लिए पश्चात 
कशम्तमा पााँच बर्य सम्म ब्यबसाय छोड्न तथा गाई, भैसी बेच्न 
पाईने छैन । 

(ख)  साझेर्दारर गने ईच्छुक संस्थािे उपर्दफा 1 बमोशजमको समयाबलि 
लभत्र अनसूुची २ बमोशजमको आबेर्दन साथ् अनसूुची ३ बमोशजम 
कायययोजना तयार गरर काययियमा प्रस्ताब र्दताय गराउन ुपने छ । 

पररच्छेर्द 8 

पिपुािन व्यिस्थापनको िालग सामग्री लबतरि काययक्रम 

16. पिपुािन व्यिस्थापनको िालग सामग्री लबतरि काययक्रम :-  केराबारी 
गाउाँपालिका लभत्रका पिपुािन व्यिसायमा सवक्रय नागररकहरुिाई पि ुआहार 
व्यिस्थापनमा प्रविलिको प्रयोग गनय प्रोत्सावहत गने उद्देश्यिे चापकटर तथा र्दाना 
बनाउने लमि जस्ता कृर्कहरुको आिश्यकता र माग अनसुारका उपकरिहरु 



खण्ड 6, संख्या ९, १२ भाद्र, २०७९ 

 

11 
 

उपिब्ि गराउन ेकाययक्रम राशख पिपुािक कृर्कहरुिाई उत्प्ररेरत गने उद्देश्यिे 
यो काययक्रम राशखएको हो ।     

१7. सामग्री लबतरि काययक्रम संचािन लबलि :- (1) यस गााँउपालिका लभत्र 
रहेको पिपुन्छी ब्यबसायहरुिाई समाबेि गराई काययक्रम सचािन गररने छ 
। 

(2) गाउाँपालिका तथा पिपुन्छी सेबा िाखामा काननुी रुपमा र्दताय 
भएका अनरु्दानग्राहीहरुिाई सहभागी गराई िागत साझेर्दारीमा काययक्रम संचािन 
गररनेछ ।  

18. अनरु्दानको न्यूनतम मापर्दण्ड :- साझेर्दार सस्थाको ब्यबसाय संचािनमा 
भएको हनु ुपने र फमयको हकमा कशम्तमा माउ गाई संख्या ०५, माउ भैसी 
संख्या ०५, माउ बंगरु संख्या ०५ माउ बाख्रा संख्या २० आठर्द  पाल्रै्द उत्पार्दन 
हरैु्द गरेको अथायत ्सम्पूिय ब्यबसाय, फमयहरु मापर्दण्ड अनसुार हनुपुने । 

 

पररच्छेर्द 9 

माछा पोखरी लनमायि तथा सिुार 

18. माछा पोखरी लनमायि तथा ममयत सिुार काययक्रम :- केरािारी गााँउपालिका 
क्षेत्र लभत्र माछापािन व्यिसायिाई व्यािसावयक रुपमा सञ्चािन पािन गनय 
तथा भएका माछापोखरीहरुिाई व्यिशस्थत गरी वकसानहरुिाई प्रोत्साहन गनय 
माछा पोखरी लनमायि तथा ममयत सिुार काययक्रम सञ्चािन गनय िालगएको हो । 

१9. नाँया पोखरी लनमायि तथा परुानो पोखरी ममयत संभार काययक्रम सञ्चािन विलि 
:- (1) केरािारी गााँउपालिका लभत्र यो काययक्रमबाट पोखरी लनमायि तथा 
संचािनमा रहेका पोखरीहरु ममयत गनय सवकने छ । 
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(२) नयााँ पोखरी लनमायिका िागी प्राविलिक मलु्याङ्कनका आिारमा 
बवढमा पच्चहत्तर प्रलतित अनरु्दान (प्रलतकठ्ठा जिासय क्षते्र पन्र हजार) 
गााँउपालिकािे उपिब्ि गराउन सक्नछे ।  

(३) परुानो पोखरी ममयत तथा सिुारका िागी प्राविलिक मलु्याङ्कनका 
आिारमा बवढमा पच्चास प्रलतित (प्रलतकठ्ठा जिासय क्षेत्रफि सात हजार) 
अनरु्दान गााँउपालिकािे उपिब्ि गराउने छ । 

(४) यो काययक्रम अन्तगयत अनरु्दानग्रावहिे गााँउपालिकाको प्राविलिकिे 
तयार पारेको ईविमेट तथा तोवकएको मापर्दण्ड बमोशजम पोखरी लनमायि गनुयपनेछ 
। 

(५) यो काययक्रममा सहभागी हनु पोखरी नाँया पोखरी लनमायिको हकमा 
कशम्तमा पााँच किा जिासय क्षेत्रमा लनमायि गनय प्रस्तावित हनु ुपर्दयछ तथा परुानो 
पोखरी ममयत काययका िागी समेत पााँच किा जिासय क्षते्रफिमा पोखरी लनमायि 
गरी माछापािन गरररहेको हनुपुनेछ । 

 

पररच्छेर्द  10 
पि ुस्िास््य प्रिियन काययक्रम 

 
20. पि ुस्िास््य प्रिियन काययक्रम :- व्यिसावयक पि ुपािनिाई गााँउपालिकािे 
प्रोत्साहन गने नीलत लिए अनरुुप लनयमानसुार र्दताय भई सञ्चािनमा रहेका 
पिपुािन फमय/समहुहरुिाई पि ु स्िास््य प्रिियन माफय त सेिा प्रर्दान गने 
उद्देश्यिे यो काययक्रम तजुयमा गररएको हो । केराबारी गाउपालिकाको भौगोलिक 
अिस्था अनसुार पि ु स्िास््य सेिा समान रुपमा प्रर्दान गनय नसवकएको र 
गााँउपालिका क्षेत्रमा व्यिसावयक पिपुािनमा बवृि हुाँरै्द गएको र पि ुस्िास््य 
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सेिाको माग समेत बर्दरै्द गएकोिे केराबारी गाउाँपलिकामा र्दताय भएका पि ु
फमय/समहुहरुिाई मध्यनजर गरै्द त्याँहा आिश्यक परजीिी लनयन्त्रि, लभटालमन, 
लमनरि तथा पि ुस्िस््य सम्बशन्ि परामिय ठर्दन यो काययक्रम अगाडी साररएको 
छ । 
 

21. पि ुस्िास््य प्रिियन काययक्रम संचािन प्रवकया :- पि ुस्िास््य प्रिियन 
काययक्रमका सञ्चािन प्रवक्रया रे्दहाय बमोशजम रहेका छन:- 

१) केराबारी गाउाँपलिकामा र्दताय भएका व्यिसावयक पिपुािान 
फमयहरुिाई यस काययक्रममा सहभागी गराईनेछ । 

२) केराबारी गाउाँपलिकामा र्दताय भएका तपशिि बमोशजमका पि ुबस्त ु
संख्या रहेका फमयहरुिाई यस काययक्रममा सहभागी गराईनेछ । 

१. गाई भैसीपािनको हकमा कशम्तमा ५ माउ हनुपुने, 
२. पाडापाडीपािनको हकमा कशम्तमा १० िटा पाडापाडी 

हनुपुने, 
३. बाख्रापािानको हकमा कशम्तमा २० माउ हनुपुने, 
४. बंगरु/सगुरुको हकमा कशम्तमा पािापािी उत्पार्दनका 

िालग 5 माउ र मास ुउत्पार्दनका िालग 10 माउ 
हनुपुने,  

५. मत्स्यपािनको हकमा कशम्तमा ५ रोपनी के्षत्रमा हनुपुने 
। 

३) गाउाँपालिकािे कानूनी रुपमा यस गाउाँपलिकामा र्दताय भएका पि ु
फमयका िालग आिश्यक पने और्लि, भ्याशक्सन तथा अन्य सामग्रीको व्यिस्थापन 
गने । 
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22.  पि ु स्िास््य प्रिियन काययक्रमको िागत वििरि :- १) यो काययक्रम 
सञ्चािनको िालग आिश्यक सम्पिुय वक्रयाकिापहरुको सञ्चािन गनय चार िाख 
रुपैया लबलनयोजन भएको छ । जसको वितरि रे्दहाय बमोशजम हनुेछ । 

क्र.स.  वक्रयाकिाप  िागत )रु (  
१. कशम्तमा 10० िटा व्यिसावयक पिपुािन 

फमयहरुिाई रु 4०००।- बराबरको परजीिी 
लनयन्त्रि, लभटालमन र लमनरिका और्लिहरु तथा 
अन्य सामग्री उपिब्ि गररनछे । 

4०००००।- 

 
पररच्छेर्द 12 

एकीकृत पि ुस्िास््य शिविर संचािन 
23. एकीकृत पि ु स्िास््य शिविर संचािन :- केराबारी गाउाँपालिकाको 
भौगोलिक अिस्था अनसुार पि ुस्िास््य सेिा समान रुपमा प्रर्दान गनय नसवकएको 
र गााँउपालिका क्षते्रमा व्यिसावयक रुपमा पिपुािन बवृिसगै पि ु स्िास््य 
सेिाको माग बढ्रै्द गएको र गााँउपालिकाको सबै िडामा पि ुसेिा उपिब्िता 
नभएको यथाथयतािाई दृविगत गरर यस काययक्रम माफय त िाखाको पहुाँच नपगेुको 
िडा तथा के्षत्रमा एकीकृत पि ु स्िास््य शिविर सञ्चािन गने अलभप्रायिे 
गााँउपालिकाको नीलत तथा काययक्रम माफय त पाँहचु नपगेुको िडा तथा के्षत्रमा 
एकीकृत पि ुस्िास््य शिविर सञ्चािन गने अलभप्रायिे यो काययक्रम ल्याईएको 
हो । 
24. एकीकृत पि ु स्िास््य शिविर काययक्रम संचािन प्रवकया : १) यस 
काययक्रमको सञ्चािन रे्दहाय बमोशजम हनुेछ । 
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क) गाउाँपालिकाको कृवर् सलमलत र िडासाँग समन्िय गरर आिश्यकता 
अनसुार कृवर् सलमलतिे शिविर सञ्चािनको स्थान छनौट गनेछ । 

ख) शिविर सञ्चािनको स्थान छनौट पश्चात शिविर सञ्चािनको लमलत र 
स्थान सम्बशन्ि विर्यको जानकारी िडा कायायिय माफय त गाउाँपालिकािे 
सरोकारिािािाई गराउनेछ । 

ग) गाउाँपालिकािे शिविर टोलि सवहत शिविरका िालग आिश्यक पने 
और्लि, भ्याशक्सन तथा अन्य सामाग्रीहरुको व्यिस्थापन गनेछ । 

घ) गाउाँपालिकािे एउटा शिविरमा साना र िुिा गरर कशम्तमा 250 
पिपुन्छीिाई आिश्यक पि ुस्िास््य सेिा उपिब्ि गराउनेछ । 
25. एकीकृत पि ुस्िास््य शिविर संचािन खचय :- १) यो काययक्रम माफय त 
शिविरको संचािन िाखाको पहुाँच नपगेुका गााँउपालिका लतन िटा स्थानमा 
सञ्चािन हनुेछ जसको िालग जम्मा लतन िाख विलनयोजन गररएको छ । एक 
स्थानमा शिविरको संचािन गनयको िालग आिस्यक सम्पूिय वक्रयाकिापहरु 
सञ्चािन गनय रे्दहाय बमोशजम अलिकतम एक िाख रुपैया सम्म खचय गनय पाइनछे 
। 

क्रस  वक्रयाकिाप  िागत )रु (  
१  और्लि, खोप तथा अन्य सामग्री  ९६०००।- 
२  विविि खचय ४०००।- 
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पररच्छेर्द 13 

लबलबि 

 

26. आलथयक प्रिासन सम्बशन्ि ब्यबस्था :- (१) र्दफा ३ बमोशजमका क्षेत्रहरुमा 
संचािन भएका काययकमयहरुको िेखांकन तथा िेखा पररक्षि सम्बशन्ि ब्यबस्था 
प्रचलित काननु बमोशजम हनुछे । 

(2) उिेशखत काययक्रमहरुको संचािनको िालग आबस्यक कमयचारी 
तथा लबज्ञहरुको ब्यबस्थापन गााँउपालिकािे गनेछ । 

(3)  उपर्दफा (२) बमोशजम कमयचारी तथा आबस्यकता अनसुारका 
लबज्ञहरुको रै्दलनक भ्रमि भताको ब्यबस्थापन प्रचलित आलथयक लनयमानसुार 
गाउपालिकािे गने छ । 

27. अनगुमन मलु्याकंन तथा प्रलतबेर्दन सम्बशन्ि ब्यबस्था:- यस काययक्रमको 
अनगुमन गााँउपालिकाबाट गठित अनगुमन सलमलतिे गनय सक्नछे । सो 
काययक्रमको प्रलतबेर्दन गाउाँपालिकामा पेि गनुयपने छ । 

28. थपघट र हेरफेर गनय सक्न े :- यस काययविलिको काययन्िनिाई थप 
ब्यबशस्थत र प्रभाबकारी बनाउन काययपालिकािे आबस्यकता अनसुार यस 
काययविलिमा थपघट तथा खारेज गनय सक्न ेछ| 
29. प्रचलित काननु बमोशजम हनु:े- यस काययविलिमा उिेख भएका लबर्य यसै 
काययविलि बमोशजम र अन्य लबर्यहरुको हकमा प्रचलित काननु बमोशजम हनुे छ 
|                     

30. कारिाही हनु े:- सम्झौता अनरुुप काम नगने िाभग्राहीको अनरु्दान रकम 
काययियिे रोक्का गनय सक्नेछ ।  
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अनसूुची १ 

(र्दफा ९ को उपर्दफा ३ संग सम्बशन्ित ) 
काययक्रम सम्बशन्ि प्रस्ताब आह्वान  सम्बशन्ि सचुना 

प्रथम पटक प्रकाशित लमलत :- 
 

आ.ब. ------------------ को स्िीकृत बावर्यक बजेट तथा काययक्रममा रहेको 
-------------------------------- काययक्रममा सहभागी हनु ् ईच्छुक 
कृर्क/समहु/सलमलत/सहकारीिाई यस गाउपालिकासंग िागत साझेर्दारी गनय 
र्दरखास्त ठर्दन आह्वानको िालग यो सचुना प्रकाशित गररएको छ । यो सचुना 
प्रथम पटक प्रकाशित लमलतिे १५ ठर्दन लभत्र तोवकएको आबेर्दन अनसुार प्रस्तावित 
कायययोजना सवहत यस काययियमा लनबेर्दन ठर्दनहुाँन सशुचत गररन्छ । आबेर्दन 
साथ् तपलसिको कागजातहरु सवहतका लबबरिहरु खलु्ने कागजात पेि गनुयपने 
छ । साथै थप जानकारीको िालग यस गााँउपालिकाको पिपुन्छी सेबा िाखामा 
सम्पकय  गनुयहनु यसै सचुनाबाट जानकारी गराईन्छ ।  

तपलसि : 
१. अनसूुची २ बमोशजमको आबेर्दन फारम, 
२. अनसूुची ३ बमोशजमको कृर्क समहु सलमलतको कायोजना, 
३. कृर्क फमय/कृर्क समहु/सलमलत र्दताय प्रमािपत्र, 
४. िैशक्षक् योग्यताको प्रमाशित प्रलतलिवप, 
५. ब्यबसाय भाडामा लिएको भए जग्गा भाडा लिएको पत्र, 
६. फमय/समहु/सलमलत/संस्थामा रहेको पिपुन्छी संख्या, 
७. कर लतरेको प्रमाशित प्रलतलिवप, 
८. ब्यबसायको क्षमता, जग्गा घास रोपनको क्षेत्र्फि आठर्द । 
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अनसूुची -२ 

र्दफा ९ को उपर्दफा ४ संग सम्बशन्ित 

आबेर्दन पत्र 

श्रीमान प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत ज्य ु

गाउकाययपालिकाको काययिय, केराबारी । 
लबर्य : 

केराबारी गाउ पालिकाबाट लमलत -------------मा प्रकाशित सचुना अनसुार 
र्दरखास्त मांग भए बमोशजम --------------------------------काययक्रममा 
सहभागी हनुे चाहना भएकोिे तपलसि बमोशजमको कागजातहरु संगन राखी 
लनयमानसुार यो लनबेर्दन पेि गरेको छु |गाउपालिकाबाटअनरु्दान रकम प्राप्त 
भएमा यस काययविलि र प्रचलित काननु बमोशजमका ितय अनसुार कायय सम्पन्न 
गने प्रलतबद्यता समेत ब्यि गर्दयछु | 
तपलसि  
१. अनसूुची ३ अनसुारको कायययोजना  

२. कृर्क/समहु/सलमलत र्दताय प्रमाि पत्र  

३. ब्यबसाय भाडामा लिएको भए जग्गा भाडामा लिएको पत्र  

4. फमय/समहु/सलमलतसंग रहेको पिपुन्छी संख्या खलु्ने कागजात  

५. घास िागाएको क्षेत्र्फि आठर्द । 
                    लनिेर्दक  

                                            नाम : 
                                            पर्द : 
                                            र्दस्तखत : 

फमय /समहु /सलमलतको छाप /लमलत : 
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अनसूुची ३ 

(र्दफा ९ को उपर्दफा ४ संग सम्बशन्ित ) 

साझेर्दार फमय/समहु/सलमलत/संस्थािे पेि गनुयपने कायययोजना लबबरि 

काययकमयको नाम : 
संस्थाको नाम : 
िेगाना :  

लमलत : 
रकम हजारमा : 
क्र.स.  वक्रयाकिापहरु  स्थानीय 

सरकारको 
अनरु्दान  

साझेर्दारको 
स्ििागानी  

जममा 
िगानी  

कैवफयत  

१       

२       

३       

लनिेर्दक  
नाम : 
र्दस्खत : 
समहु/सलमलत/फमय/संस्था : 

                       लमलत : 
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अनसूुची ४ 
(र्दफा ९ को उपर्दफा ५ संग सम्बशन्ित) 

फमय/समहु/सलमलत/संस्था छनोट गर्दाय अपनाईने मूल्यांकनको र्दााँचा 
 
क्र.स. 

र्द
.
न
. 

लन
िे
र्द
क 
सं
स्था 
को 
ना
म  

िे
गा
ना  

का
यययो
जना  

 

२५  

ब्यब
साय
को 
सा
म्भा
ब््ता  

 

२५  

अनभु
ब/ता
लिम  

१०  

लब
प्पन 
फमय
/सं
स्था  

५  

घा
स 
िा
गा
ए
को 
क्षे
त्र ्
िा
घस 
लब
का
स 
खे
लत 
२
५  

आ
फै
िे 
ब्य
ब
सा
य 
सं
चा
िन 
गरे
को 
अब
स्था
मा 
१०  

कु
ि 
प्र
तां
क 
१
०
०  

           

 

 

कृवर् सलमलत प्रलतलनलि  पिपुन्छी सेबा 
िाखा प्रलतलनलि  
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                               अनसूुची ५ 

सम्झौता पत्र 

यस गाउपालिकाको चाि ुआलथयक बर्य  ---------------------- मा पिपुन्छी 
सेिा िाखा तफय  बाट संचािन हनुे ----------------------------------------
-----------------काययक्रमको िालग केराबारी गाउपालिकाको कायायिय (यस 
भन्र्दा पछाडी प्रथम पक््ष भलनने ) र छनौट भएका फमय/समहु/सलमलत/संस्था -
------------------------- (यस भन्र्दा पछाडी र्दोस्रो पक््ष भलनने) लबच 
तपलसिका ितयनामाको अलिनमा रही काययकमय संचािन गनय सम्झोता भएको छ 
। 

ितयनामाहरु : 
१. प्रथम पक्षिे र्दोस्रो पक्षिाइ ---------------------------काययक्रम 
संचािनको िालग बडीमा २ र्दईु वकस्ता मा अनरु्दान रकम बैक खातामा जम्मा 
गरर उपिब्ि गराउने छ । अनरु्दान रकम प्राप्त गनय र्दोस्रो पक्ष्िे अलनबायय रुपमा 
लबि/भापाई पेि गनुयपने छ । 

२. र्दोस्रो पक््ष बाट अनरु्दान रकमको र्दरुपयोग भएमा प्रथम पक्षिे साबा र 
सोको १०% हजायना सवहत रकम असिु उपरको िालग प्रचलित काननु बमोशजम 
आबस्यक कारबाही गने छ।  

३. तोवकएको प्रालबलिक लबर्यबस्त ुिाई र्दोस्रो पक्षिे अलनबायय रुपमा पािना 
गनुय पने छ । 

४. ब्यबसाय बाट उत्पाठर्दत बस्तकुो बजारको ब्यबस्था र्दोस्रो पक्ष स्िमिे नै 
गनुयपनेछ । 

५. प्रथम पक्षिे लनयलमत रुपमा काययन्िनको अबस्था बारेमा अनगुमन/लनररक्षि 
गनुयपनेछ । 



खण्ड 6, संख्या ९, १२ भाद्र, २०७९ 

 

22 
 

६. र्दोस्रो पक्षिे प्रथम पक्षिाई लनयलमत रुपमा मालसक प्रगलत लबबरि बझुाउन ु
पनेछ । 

७. यस सम्झौतामा उिेशखत काम गर्दाय परर आउाँन सक्न ेकुनै पलन भलबतब्यको 
पूिय शजम्मेबारी र्दोस्रो पक्षिे स्ियम हनुेछ । 

८. यस सम्झौतामा उिेख भएको लबर्य यसै सम्झौता बमोशजम र यसमा उिेख 
नभएका लबर्यहरु प्रचलित एन/लनयम बमोशजम हनुछे । 

र्दोस्रो पक्षको तफय  बाट :    पिपुन्छी सेबा श्हखा तफय  बाट     पवहिो पक्षको तफय  बाट  

नाम : नाम : नाम : 
िेगाना : िेगाना :                 िेगाना : 
सम्पकय  न. : सम्पकय  न. :            सम्पकय  न. : 
 

आज्ञािे, 
सरु्दियन र्दाहाि 

प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 

 


