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स्थानीय गाईपालन प्रवर्धन कायधक्रम संचालन कायधववधर्,२०७८  

पषृ्ठभधूम : 
गाउँपाधलका धभत्र स्थानीय जातको गाईपालन गरै्द आएका कृषकहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप स्थानीय जातको 
गाईलाई सतु्केरी पश ु आहारा भत्ता उपलब्र् गराई सन्तधुलत आहारा र अन्य स्याहार ससुारका लाधग 
कृषकहरुमा जागरण ल्याई अजजरकोट गाउँपाधलकामा स्थानीय जातको प्रवर्धन गने हेतलेु गाउँपाधलकाबाट 
स्वीकृत स्थानीय गाईपालन प्रवर्धन कायधक्रमलाई सरल, सहज, व्यवजस्थत, प्रभावकारी र पारर्दशीरूपले 
कायाधन्वयन गनध अजजरकोट गाउँपाधलका, गाउँपाधलकाको कायाधलयबाट यो कायधववधर् जारर गररएको छ . 

 

  पररच्छेर्द १ 

 प्रारजभभक  

१. सजन्िप्त नाम र प्रारभभ: 
१) यो कायधववधर्को नाम "स्थानीय गाईपालन प्रवर्धन कायधक्रम संचालन कायधववधर्, २०७८" रहेको छ . 
२) यो कायधववधर् अजजरकोट गाउँपाधलका, गाउँपाधलकाको कायाधलयले पाररत गरेको धमधत रे्दजि लाग ुहनुेछ . 
३) यो कायधववधर् अजजरकोट गाउँपाधलका भर लाग ुहनुेछ . 

पररच्छेर्द २ 

पररभाषा 
 

२. पररभाषा : ववषय र प्रसंगले अको अथध नलागेमा यस कायधववधर्मा,  

१) "गाउँपाधलका'' भन्नाले अजजरकोट गाउँपाधलकालाई सभझन ुपर्दधछ . 
२) "प्रमिु प्रशासकीय अधर्कृत" भन्नाले अजजरकोट गाउँपाधलकाको प्रमिु प्रशासकीय अधर्कृत सभझन ु

पर्दधछ . 
३) ''शािा प्रमिु" भन्नाले अजजरकोट गाउँपाधलका, गाउँ कायधपाधलकाको कायाधलयका सभबजन्र्त  शािाको 

     प्रमिुलाई सभझन ुपर्दधछ  . 

  ४) ''गाउँ कायधपाधलका'' भन्नाले अजजरकोट गाउँपाधलका, गाउँ कायधपाधलकालाई सभझन ुपर्दधछु . 
  ५) "सधमधत" भन्नाले छनौट सधमधत सभझन ुपर्दधछ . 
 

पररच्छेर्द ३ 

उद्दशे्यहरु 

३. उद्दशे्यहरु : 
 १) लोप हरैु्द गईरहेको स्थाधनय जातको गाईपालनलाई प्रोत्साहन गरर कृषकहरुलाई यसतर्ध  आकवषधत गने . 



 २) बाच्छा बाच्छीको मतृ्यरु्दर कम गरर स्थाधनय जातको गाईको संख्यात्मत बदृ्दीमा टेवा पयुाधउने .  

 

 

पररछेर्द-४ 

कायधक्रम संचालन प्रवक्रया 
४. आबेर्दन माग गनध सक्ने : 
१) कायधक्रम संचालन गनधका लाधग गाउँपाधलकाले सावधजधनक सूचना प्रकाजशत गरर आबेर्दन माग गनध सक्नेछ  

२) उपर्दर्ा १ बमोजजमको सूचना अनसुार आबेर्दन पेश गर्दाध कृषकले अनसूुची १ बमोजजमको कागजातहरु 
    पेश गनुध पर्दधछ . 
५. आवेर्दन संकलन : प्राप्त आवेर्दनहरु गाउँपाधलकाको पश ुसेवा शािामा र्दताध गराउन ुपनेछ . 
 

पररच्छेर्द ५ 

छनौट प्रवक्रया  

६. छनौट सधमधत  : 
छनौट सधमधत रे्दहाय बमोजजमको हनुेछ : 

    क) प्रमिु प्रशासकीय अधर्कृत   - संयोजक  १ जना 
    ि) योजना शािा प्रमिु    - सर्दस्य  १ जना 
    ग) प्र.प्रशासकीय अधर्कृतले तोकेको प्रशासन वा लेिा शािाको कमधचारी – सर्दस्य   १ जना 
    घ) सभबजन्र्त ववषयगत सधमधतको संयोजक   - सर्दस्य   १ जना   

    ङ) पश ुसेवा शािा प्रमिु    - सर्दस्य सजचब  १ जना 
 

७. छनौट सधमधतको काम कतधब्य र अधर्कार : छनौट सधमधतको काम कतधब्य र अधर्कार रे्दहाय   

    बमोजजमको हनुेछ : 
क) प्रकाजशत सचुना अनसुार प्राप्त धनवरे्दनका आर्ारमा लाभग्रावहको प्राथधमकीकरण गने,  

ि) लाभ ग्रावहको छनौट गने,  

ग) कायधक्रम सभझौता गरर कायाधन्वयनको चरणमा लैजाने,  

घ) सधमधतको बैठक सभबजन्र् व्यवस्था सधमधत आरै्ले धनर्ाधरण गरे बमोजजम हनुेछ . 
 

 

 

६. छनौट प्रवक्रया : 
क) अजजरकोट गाउँपाधलका, पश ुसेवा शािाले कायधक्रमको सचुना प्रकाशन गनेछ . 



ि) स्थाधनय गाईपालक कृषकले यो कायधववधर् लाग ुभई सचुना भए रे्दजि आ.व.को  जेष्ठ मसान्त सभम 

    धनवेर्दन पेश गनध सक्नछेन . 
ग) प्राप्त धनवरे्दनहरु र उजल्लजित कागजात सवहतको वववरण छानधबन गरर सभबजन्र्त वडा प्राववधर्कले पश ु

   सेवा शािामा पेश गनेछ . पश ुसेवा शािा प्रमिु अथाधत गाउँकायधपाधलका ववषयगत शािा पश ुतर्ध का 
   संयोजकले छनौट सधमधतमा पेश गरे पश्चात उक्त सधमधतको धनणधय अनसुार सभबजन्र्त कृषकलाइ 

   रकम उपलब्र् गराइने छ . 
घ) ववधनयोजजत बजेटबाट पगु्ने संख्याका कृषक भन्र्दा बढी आवेर्दन परेको हकमा गररबको सजुचमा परेकालाई 

  प्राथधमकता दर्दई सचुी तयार गररनेछ . यसो गर्दाधपधन कृषक संख्या बढी भएमा पवहले ब्याउने पशलुाई 

  प्राथधमकता दर्दई कृषक छनौट गररनेछ . कृषक छनौट गने अन्य आर्ार सधमधतले तोके 

  बमोजजम हनुछे . 
ङ) कृषक छनौट भएपछी छनौट भएका कृषकरुले यो कायधववधर् अनसुारको अनरु्दान रकम प्राप्त गने छन ्. 
 

७. स्थानीय गाई सतु्केरी पोषण भत्ता ववतरणका शतधहरु 

यस गाउँपाधलका धभत्रका पाल्त ुस्थानीय गाई सतु्केरी पोषण भत्ता ववतरणका शतधहरु यस प्रकार हनुेछ- 
क) पालन गरेको गाई स्थानीय जातको हनुपुनेछ . 
ि) गाई सतु्केरी हनु ुभन्र्दा १ मवहना पवहला रे्दजि आफ्नै घरमा पालेको हनुपुनेछ . 
ग) गाई ब्याएपधछ कजभतमा एक मवहना सभम आरै् पाल्न ुपनेछ . 
घ) यस कायधववधर् बमोजजम सवुवर्ा प्राप्त गनध अनसुजुच १ मा उजल्लजित कागजात समावेश गरर यस 

   गाउँपाधलका धभत्रको सभबजन्र्त वडा कायाधलयमा दर्दएको धनवरे्दन पश ुसेवा शािामा पठाउन ु

   पनेछ . 
 

 

पररच्छेर्द ६ 

भकु्तानी प्रवक्रया 
८. अनरु्दान रकम र भकु्तानी प्रवक्रया: 
१) स्थानीय गाई सतु्केरी पोषण भत्ता प्रोत्साहन स्वरुप प्रधत ब्याएको गाई बापत रु.५००० (रु. पाँच हजार 
   रुपैया मात्र) उपलब्र् गराइने छ . 
 

२) छनौट सधमधतको धनणधय अनसुार सभबजन्र्त कृषकलाइ चेक मार्ध त वा धनजको बैंक िातामा रकम  

   उपलब्र् गराइने छ .  

 

 

 



९. अनगुमन: 
१) संचाधलत कायधक्रमको गाउँपाधलका, वडा कायाधलय तथा पश ुसेवा शािाले अनगुमन तथा मलु्यांकन गनध 
सक्नेछ . 

 

पररच्छेर्द-७ 

धबधबर् 

१०. बार्ा अड्काउ रु्काउ : यस कायधववधर् कायधन्वयनको सभबन्र्मा कुनै र्दधुबर्ा भएमा सधमधतले 

         बार्ा अड्काउ रु्काउन सक्नेछ . 
११. प्रचधलत काननु बमोजजम हनुे : यस कायधववधर्मा लेजिएका ववषयमा यसै कायधववधर् बमोजजम र 
    नलेजिएको ववषयमा प्रचधलत काननु बमोजजम हनुछे . 
१२. संशोर्न : यो कायधववधर् आवश्यकता अनसुार गाउँकायधपाधलकाले थपघट, हेररे्र वा संशोर्न गनध  

     सक्नछे . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



अनसुजुच – १  

(र्दर्ा ४ संग सभबजन्र्त) 
अनरु्दान कायधक्रम माग गनध पेश गने धनवेर्दन 

 

धमधत:......................................... 
श्री पश ुसेवा शािा प्रमिु ज्य,ु 
अजजरकोट गाउँपाधलका, गाउँ कायधपाधलकाको कायाधलय, 
भच्चेक, गोरिा  
 

ववषय: स्थानीय गाई सतु्केरी आहार भत्ता माग सभबन्र्मा 
प्रस्ततु ववषयमा अजजरकोट गाउँपाधलका, पश ु सेवा शािाबाट धमधत ..............................मा प्रकाजशत 
सचुना अनसुार "स्थाधनय गाईपालन प्रवर्धन" कायधक्रम अन्तगधत स्थानीय जातको सतु्केरी गाईलाइ 
पोषण/आहारा भत्ता उपलब्र् गराइन े कायधक्रम रहेको र म ................................ले पालन पोषण 
गरररहेको  वषध................ को ............... रङ्गको गाई धमधत ............................ मा ब्याएकोले  
तपजशलका कागजातहरु संलग्न गरी  धनवरे्दन पेश गरेको व्यहोरा अनरुोर् गर्दधछु . 
बैंकको नाम : 
िातावालको नाम : 
िाता नं. : 
संलग्न कागजातहरु: 

अ) सभबजन्र्त वडा कायाधलयको धसर्ाररस  

आ) पशपुालन गने व्यजक्तको नेपाली नागररकताको र्ोटोकपी 
इ) सभबजन्र्त कृषक सवहत सतु्केरी गाईको साथको बाच्छा/बाच्छीको र्ोटो २ प्रधत 

ई) अनसुजुच ३ बमोजजम सभबजन्र्त वडा प्राववधर्कको अनगुमन प्रधतवरे्दन  

उ) गाईपालनको लाधग र्मध र्दताध भएको भए र्दताध प्रमाण पत्रको प्रधतधलवप 

ऊ) कृषकको प्रधतबद्दता पत्र 

 

 

धनवेर्दकको 
र्दस्तित : 
नाम,थर : 
ठेगाना: 

 सभपकध  नभबर: 



 अनसुजुच : २ 

कृषकको प्रधतवद्दता पत्र 

स्थाधनय गाईपालन प्रवर्धन कायधक्रम अन्तगधत सतु्केरी गाईलाई पोषण आहारा भत्ता कायधक्रमको लाधग 
कृषकको प्रधतवद्दता पत्रको नमनुा  

 

अजजरकोट गाउँपाधलका, गाउँकायधपाधलकाको कायाधलय, पश ु सेवा शािा द्वारा प्रकाजशत सचुना अनसुार 
"स्थाधनय गाईपालन प्रवर्धन" कायधक्रम अन्तगधत स्थानीय जातको सतु्केरी गाईलाइ पोषण/आहारा भत्ता 
उपलब्र् गराइन े कायधक्रम रहेको र म ...................................ले पालन पोषण गरररहेको  
वषध................ को ............... रङ्गको गाई धमधत ............................ मा ब्याएकोले म यस कायधक्रममा 
सहभागी हनु योग्य छु र उक्त पोषण भत्ता बापत प्राप्त हनुे रकमले तपजशलमा उजल्लजित कायध गनेछु . 
 

तपजशल  

क) अनरु्दान रकमबाट लैनो माउ र बाच्छा/बाच्छीको ववशेष स्याहार ससुार गनेछु . 
ि) पौजस्टक आहार, धभटाधमन आदर्दको व्यवस्थापन गनेछु . 
ग) अनरु्दान कायधक्रमको अवधर् समाप्त भए पधछ पधन स्याहार ससुारको कायधलाई धनरन्तरता दर्दनेछु . 

   घ) माधथ उजल्लजित वक्रयाकलाप नगरेमा र कायध सन्तोषजनक नरे्दजिएमा धनयमानसुार सजाय र कायधवाही 
      भोग्न तयार छु . 

ङ) अनरु्दानबाट प्राप्त गने गरेका वक्रयाकलापहरुको वववरण पश ुसेवा शािालाई पेश गनेछु . 
 

 

 

कृषक/र्मध            रहोबर 

नाम :       नाम : 
पर्द :       पर्द : वडा अध्यि, .......... नं. वडा  
र्दस्तित             र्दस्तित : 
छाप :             छाप : 

 

 

धमधत : 
 

 

 

 



अनसुजुच –३ 

प्राववधर्क अनगुमन प्रधतवेर्दनको ढाचँा 
 

१. अनगुमन धमधत :  ......................... 
२. अनगुमन टोधल वववरण 

क्र.स. नाम  पर्द 

   

   

   

 

३. कृषकको नाम :  .................................. 
४. ठेगाना :   .................................. 
५. र्मध र्दताध भएको भए, 

                       क) र्मधको नाम : 
                       ि) र्दताध नं:/आ.व. : 
                       ग) र्दताधमा उजल्लजित ठेगाना : 
अनगुमनमा रे्दजिएका तथ्यहरु- 

क) व्याएको गाईको संख्या : 
ि) बाच्छाको संख्या : 
ग) बाजच्छको संख्या : 
घ) व्याएको धमधत: 
ङ) कुन धमधत रे्दजि सो गाई पालन गरेको : 
च) गोठको अवस्था :..................................................................................................... 
छ) कृषकले पालन गरेको अन्य पशपुन्छीको संख्या: ............................................................ 

......................................................................................................................... 
 

 

               ......................... 
र्दस्तित  

नाम: 
वडा पश ुप्राववधर्क, 
वडा नं........... 
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