
 

 

 

 

 

 

रूपा गाउँपालिका 
कास्की जिल्िा, गण्डकी प्रदेश, नपेाि 

रूपा गाउँपालिका रािपत्र 

गाउँ कार्यपालिकाद्वारा प्रकाजशत 
खण्डः  ४   संखर्ाः  १२     लिलतः २०७७/०९/०९ 

 

भाग – २ 

पशपुक्षी विकास के्षत्रसगँ सम्बन्धीत कार्यक्रि 
कार्ायन्िर् लनदेजशका, २०७७ 
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प्रस्तािना: 

िूिकुको अर्यतन्त्रिा िहत्िपूर्य स्र्ान ओगटेको पशपुािन 
व्र्िसार्िार्य व्र्िजस्र्त र सदुृढ तलु्र्ाउनकुा सारै् पशिुन्र् 
पदार्य तर्ा पश ुउत्पादन बदृ्धी गरी रोिगारीको अिसर सिृना 
गरी पशपुािक कृषकहरुको बचत सलुनजित गनयका लनजम्त 
रूपा गाउँपालिकाको आलर्यक बषय २०७७।०७८ िा स्िीकृत 
भएको िावषयक कार्यक्रि अन्तगयत पश ु सेिा शाखा तर्य का 
विलभन्न कार्यक्रिहरुिार् लितव्र्र्ी, पारदशी र प्रभािकारी 
तलु्र्ार् अलधकति प्रलतर्ि प्राप्त गनय आिश्र्क भएकोिे, 

रूपा गाउँपालिकाको प्रशासकीर् कार्यविलध (लनर्लित गने) 
ऐन, २०७५ दर्ा ४ िे ददएको अलधकार प्रर्ोग गरी रूपा 
गाउँ कार्यपालिकािे लिलत २०७७ पसु ७ को लनर्यर्अनसुार 
देहार्का लनर्िहरु िनाएको छ । 

 

१) संजक्षप्त नाि र प्रारम्भ 

१. र्स लनदेजशका को नाि पशपुक्षी विकास क्षेत्रसँग सम्बन्धी 
कार्यक्रि कार्ायन्िर् लनदेजशका,   २०७७ रहेको छ । 
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२.र्ो लनदेजशका गाउँ कार्यपालिकाबाट जस्िकृत भएको 
लिलतबाट िाग ुहनुेछ । 

भकारो सधुार कार्यक्रिः विलनर्ोजित रकि रु 
१५,००,०००। 

कार्यक्रि संचािन प्रवक्रर्ा   

 गाउँपालिकािे अनसूुची १ अनसुारको सूचना 
लनकाल्नेछ । 

 सूचनानसुार र्ोग्र् कृषकहरुिे अनसूुची २ अनसुारको 
लनिेदन पश ु सेिा शाखा िा िडा कार्ायिर्िा 
ददनपुनेछ । 

 प्राप्त भएको लनिेदनअनसुार सबै लनिेदकहरुको  
गोठिा अनगुिन गर्य छनौट सलितिे िलु्र्ांकन गरर 
छनौट गनेछ ।  

  कम्तीिा २ िटा िाउ गाई , भैसी िा कम्तीिा ३ 
िटा पाडा ,पाडी , बाच्छा / बाच्छी , गोरु पािन 
गरेका कृषकहरुिाई रु ७००० भकारो ढिानका 
लनम्ती उपिब्ध गराईनेछ । 
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 कम्तीिा ५ िटा िाउ गाई , भैसी िा कम्तीिा ८ 
िटा पाडा ,पाडी , बाच्छा / बाच्छी , गोरु पािन 
गरेका पशपुािन र्ियहरुिाई रु २०००० भकारो 
ढिान तर्ा गोठ लनिायर् तर्ा गोठ िियतका लनम्ती 
उपिब्ध गराईनेछ । 

  रु ७००० पाउने कृषकहरुिे कजम्तिा ४ लिटर 
िम्बाई र २=५ लिटर चौडाई भकारो ढिान 
गररसकेपलछ भकारो को र्ोटो ,विि भपायर् तर्ा िडा 
कार्यिर्बाट कार्यसम्पन्न को लसर्ाररस का आधारिा 
रकि भकु्तानी गररनेछ । 

 रु २०००० पाउने पशपुािन गरेका र्ियहरुिाई ८ 
लिटर िम्बाई र २=५ लिटर चौडाई भकारो ढिान 
तर्ा गोठ लनिायर् तर्ा गोठ िियत गररसकेपलछ भकारो 
को र्ोटो ,विि भपायर् तर्ा िडा कार्यिर्बाट 
कार्यसम्पन्न को लसर्ाररस का आधारिा रकि 
भकु्तानी गररनेछ । 



खण्डः ४ , संखर्ाः १२  लिलतः २०७७/०९/०९ 

 

 

5 पशपुक्षी विकास क्षते्रसँग सम्बन्धीत कार्यक्रि कार्ायन्िर् लनदेजशका, २०७७ 

 

 

औषलध खररद तर्ा पश ुस्िास््र् जशविर कार्यक्रि तर्ा तालििः 
लबलनर्ोजित रकि रु १०,००,००० 

कार्यक्रि संचािन प्रवक्रर्ा  

 सिै िडाहरुिा पश ुस्िास््र् जशविर संञ्चािन गररनेछ 
। 

  जशविरका िागी रु ६,००,०००।को औषलध खररद 
गनेछ र उक्त औषलध पश ुस्िस््र् जशविर संञ्चािन 
गदाय खचय गररनेछ । 

  जशविर संञ्चािन गदाय खािा ,खाना प्राविलधक 
व्र्बस्र्ापन , अनगुिन ,व्र्ानर तर्ा अन्र् खचयका 
िागी रु १५०००० सम्ि खचय गनय सवकनेछ । 

 पशपुािन संम्बन्धी तालििका िागी रु २,५०,०००. 

सम्ि खचय गनय सवकनेछ ।    

 

कृषक अनदुान कार्यक्रिःविलनर्ोजित रकि रु १०,००,००० 

   कार्यक्रि संचािन प्रवक्रर्ा 
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 गाउँपालिकािे अनसूुची १ अनसुारको सूचना 
लनकाल्नेछ । 

 सूचनानसुार र्ोग्र् कृषकहरुिे अनसूुची ३ अनसुारको 
लनिेदन पश ु सेिा शाखा िा िडा कार्ायिर्िा 
ददनपुनेछ । 

 प्राप्त भएको लनिेदनअनसुार सबै र्ियहरुिा अनगुिन 
गर्य छनौट सलितिे िलु्र्ांकन गरर छनौट गनेछ ।  

  छनौटिा परेको पशपंुक्षी तर्ा िाछा पािन गरेको 
पशपंुक्षी तर्ा ित्स्र् र्ियहरुिार्य प्रोत्साहन स्िरुप 
तपजशि बिोजििको रकि उपिब्ध गराईनेछ ।  
क. पक्षीपािन : कम्तीिा ८०० िटा भन्दा धेरै 
ब्रोईिर िा िेर्सय कुखरुा तर्ा  

 ५०० िटा भन्दा धेरै स्र्ानीर् िातका कुखरुा, हाँस, 
टवकय  का सारै् अन्र्  पक्षीहरु पािेको र्ियिाई रु 
१५,०००। उपिब्ध गराईनेछ । 
ख.भेडाबाख्रा : कम्तीिा १५ भन्दा धेरै िाउ भेडाबाख्रा 
पािेको र्ियिाई रु  ३०,०००। उपिब्ध 
गराईनेछ । 
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ग. गाईभैसी : कम्तीिा ७ िटा भन्दा धेरै  िाउ गाई, 

भैसी पािेको र्ियिाई रु  ३०,०००। उपिब्ध 
गराईनेछ । 

घ. सुँगरु बंगरु : कम्तीिा ७ िटा भन्दा धेरै िाउ 
सुँगरु , बंगरु पािेको  र्ियिाई  रु ३०,०००। 
उपिब्ध गराईनेछ 

ङ. िाछा : कम्तीिा २०० बगयलिटर भन्दा धेरै 
क्षेत्रर्ििा िाछापािन गरेको  िाछापािन गरेको 
र्ियिाई रु १५,००० उपिब्ध गराईनेछ । 

च. छनौट भएका र्ियहरुिे गाउँपालिकाबाट प्राप्त हनु े
रकििा सत प्रलतशत  रकि साझेदारी गरी गोठ 

,खोर , िाछा पोखरी लनिायर् िा िियत तर्ा भेडा 
 बाख्रा, गाई भैसीको िागी प्रिनन को िागी भािे 
पश ुखररद गनुयपनेछ र  उक्त कार्य गररसकेपलछ 
लबि भरपाई , अनगुिन सलिलतको प्रलतिेदन तर्ा 
 िडा कार्ायिर्बाट कार्य सम्पन्नको लसर्ाररसका 
आधारिा रकि भकु्तानी  गररनेछ ।    
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िागत साझेदारीिा पशपुािन कार्यक्रिः विलनर्ोजित रकि रु 
१०,००,००० 

 िागत साझेदारीिा भैसी प्रिद्धयन कार्यक्रिको िागी सशतय 
अनदुान बाट प्राप्त रकििा गाउँपालिकािे रू ७ िाख रूपैर्ाँ 
िागत साझेदारी स्िरूप र्प गरर कार्यक्रि गरज नेछ । 

  िागत साझेदारीिा बाख्रा प्रिद्धयन कार्यक्रििा रू ३ िाख 
रूपैर्ाँ िागत साझेदारी स्िरूप र्प गरर कार्यक्रि संञ्चािन 
गररनेछ ।   
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कृषक छनौट सलिलतको गठन, काि, कतयव्र् र अलधकारः 

१. गाउँपालिका स्तरीर् गाउँपालिका अध्र्क्षको 
संर्ोिकत्ििा गठन भएको कृषक छनौट सलिलत ७ 
सदस्र्ीर् हनुेछ । 

क्र स    कृषक छनौट सलिलत 

१ संर्ोिक गाउँपालिका अध्र्क्ष 

२ सदस्र् प्रिखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 

३ सदस्र् आलर्यक प्रशासन शाखा 
प्रलतलनलध 

४ सदस्र् कृवष सेिा शाखा प्रिखु  

५ सदस्र् पश ुसेिा शाखा प्रिखु 

६ सदस्र् कािको प्रकृलत हेरेर 
संर्ोिकिे तोकेको 
कुनै १ कियचारी 
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कृषक छनौट सलिलतिा बवढिा २ िना आिजन्त्रत 
सदस्र् सिेत हनु सक्नेछ । 

२. कृषक छनौट सलिलतको लनर्यर् बिोजिि कुनै गनुासो 
भएिा सम्बजन्धत शाखािा गनुासो दताय गनय 
सवकनेछ। 

३. गाउँपालिका स्तरीर् गठन भएको कृषक छनौट 
सलिलतिे स्र्िगत लनरीक्षर् गरी आिश्र्कता अनसुार 
र्प लनर्यर् गनय सक्नेछ । 

४. कृषक छनौट सलिलतको अजन्ति अनगुिन पिात िात्र 
अनदुानग्राहीिे भकु्तानी पाउनेछन।् 

५. गाउँपालिका उपाध्र्क्षको नेततृ्ििा ७ सदस्र्ीर् 
सलिलत गठन भई कार्यक्रिको अनगुिन लनरीक्षर् गरी 
आिश्र्क लनदेशन ददन सक्नेछ।उक्त लनदेशन 
पािना गनुय अनदुानग्राहीको कतयव्र् हनुेछ ।  

७ सदस्र् 
सजचि 

सम्बजन्धत पश ु सेिा 
शाखा हेनेगरी 
तोवकएको कियचारी 
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६. लसर्ाररस भएका कुनै प्रस्तािकिे काि गनय र्च्छा 
नदेखाएिा अको प्रस्तािकसग ँसम्झौता गरी कार्यक्रि 
सञ्चािन गनेछ । 

७. गाउँपालिका अध्र्क्षस्तरीर् र्प केवह लनर्यर् भएिा 
सो लनर्यर् बिाजिि कार्ायन्िर्न गररनेछ। 

८. िालर् उजल्िखत कृवष सम्बन्धी कार्यक्रिहरूको 
कृषक छनौट सलिलत बैठक भत्ता, अनगुिन भत्ता तर्ा 
दैलनक भ्रिर् भत्ता िगार्तका अन्र् विषर्िा प्रचलित 
नेपाि कानून तर्ा रुपा गाउँपालिकाको खचयको 
िापदण्ड २०७७ बिोजिि हनुेछ ।  
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अनसूुची १ 

सूचनाको ढाचँा 

            आिेदन पेश गने सम्िन्धी सूचना   

                                               
प्रर्ि पटक प्रकाजशत लिलतः २०७७/०९/२० 

र्स रुपा गाउँपालिकाको आ॰ि २०७७/०७८ को िावषयक 
स्िीकृत कार्यक्रि अनसुार तपलसि ििोजििका  
कार्यक्रिहरूका िालग र्च्छुक र्िय तर्ा कृषकहरूिे र्ो 
सूचना प्रकाजशत भएको लिलतिे ३० ददन लभत्र तोवकएको 
ढाँचािा लनिेदन सवहत आिश्र्क कागिातहरू संिग्न 
राखी आ…आफ्नो िडा कार्ायिर्िा पेश गनुयहनु सम्बजन्धत 
सबैको िानकारीका िालग र्ो सूचना प्रकाजशत गररएको 
छ । 

तपलसि 
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क्र
॰
स 

कार्य
क्रि
को 
नाि 

अलधकति 
अनदुान 
सहकार्य 

िापदण्ड िम्िा 
रकि  

१
॰ 
 

कृषक 
अनदुा
न 
कार्य
क्रि 

पक्षीपािन 
तर्ा 
िाछापाि
न र्िय 
िाई 
बवढिा रु 
१५००० 

पक्षीपािन : कम्तीिा 
८०० िटा भन्दा धेरै 
ब्रोईिर िा िेर्सय 
कुखरुा तर्ा ५०० िटा 
भन्दा धेरै स्र्ानीर् 
िातका कुखरुा, हाँस, 
टवकय  का सारै् अन्र् 
पक्षीहरु पािेको र्िय 
हनुपुनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

रु 
१०,०िाछा : कम्तीिा २०० 

बगयलिटर भन्दा धेरै 
क्षेत्रर्ििा िाछापािन 
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गरेको िाछापािन 
गरेको र्िय हनुपुनेछ । 

०,००
० 

भेडाबाख्रा, 
गाईभै
सी, 

तर्ा 
सुँगरुबंगरु 
पािन 
गरेको 
र्ियिाई 
बवढिा    
रु३०,००
० 

भेडाबाख्रा : कम्तीिा 
१५ भन्दा धेरै िाउ 
भेडाबाख्रा पािेको र्िय 
हनुपुनेछ । 

गाईभैसी : कम्तीिा ७ 
िटा भन्दा धेरै  िाउ 
गाई, भैसी पािेको र्िय 
हनुपुनेछ । 

सुगँरु बंगरु : कम्तीिा 
७ िटा भन्दा धेरै िाउ 
सुँगरु , बंगरु पािेको 
र्िय हनुपुनेछ । 

२ भका
रो 
सधुार 

लनबायहिु
जख 
कृषकिा

कम्तीिा २ िटा िाउ 
गाई , भैसी िा कम्तीिा 
३ िटा पाडा ,पाडी , 
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कार्य
क्रि  

ई बवढिा 
रु 
७,००० 

बाच्छा / बाच्छी , गोरु 
पािन गरेका कृषकहरु 
हनुपुनेछ । 

रु 
१५,०
०,००
० ब्र्िसार्ी

क 
र्ियिाई  

बवढिा रु 
२०,००
० 

कम्तीिा ५ िटा िाउ 
गाई , भैसी िा कम्तीिा 
८ िटा पाडा ,पाडी , 

बाच्छा / बाच्छी , गोरु 
पािन गरेका पशपुािन 
र्ियहरु हनुपुनेछ । 

आिश्र्क कागिातहरुः 

१. तोवकएको ढाँचा अनसुारको लनिेदन।  

२. लनिेदकको नेपािी नागररकताको प्रलतलिवप । 

३. कृवष/पश ु र्िय को हकिा प्रचलित ऐन बिोजिि 
सम्बजन्धत लनकार्िा दताय भएको प्रिार्पत्र प्रलतलिवप, 

PAN/VAT  तर्ा करचकु्ता प्रिार्पत्र प्रलतलिवप । 

४. सम्बजन्धत िडाको लसर्ाररस पत्र  । 
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नोट : अजघल्िो आ.ि तर्ा र्स आ.ि.िा गाउँपालिका िा 
अन्र् कुनैपलन लनकार्बाट अनदुान रकि पाएका कृवष / 

पश ुर्ियहरुिाई र्ो सवुिधा उपिब्ध गरार्ने छैन ।   
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अनसूुची २ 

भकारो सधुार कार्यक्रिका िालग आिेदन पेश गनय 
लनिेदनको (f¤चा । 

                                                        
लिलतः २०७७। ।                                                       

श्री रुपा गाउँपालिका 

गाउ¤ कार्यपालिकाको कार्ायिर्,  

रुपाकोट, कास्की । 
 

         विषर्ः भकारो सधुार कार्यक्रििा सहभागी 
गरार्ददनहुनु । 

िहोदर्,  

उपरोक्त विषर् सम्बन्धिा र्स रुपा गाउ ¤पालिका j*f 
g+=...... िा बसोबास गने ि।xfdL 
श्री======================================================= िाई 
भकारो सधुार गनय आिश्र्क भएको हुँदा उक्त कार्यक्रिको 
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अनदुानका िालग गाउँपालिकाको लिलत २०७७।१०। िा 
प्रकाजशत सचुना बिोजिि र्ो लनिेदन पेश गरेको छु।छौँ । 
ि। हािीिे र्स कार्यक्रि अन्तगयत अपनाउन ुपने िापदण्ड 
पूर्य रूपिा बझेुको छु।छौँ।तसर्य उक्त कार्यक्रििा ि. 
हािीिाई सिािेश गररददनहुनु विनम्र अनरुोध गदयछु।गदयछौँ 
।र्सका िालग आिश्र्क तपलसिका कागिातहरु सिािेश 
गरी पेश गरेको छु।छौँ। 
तपलसि 

१.  नेपािी नागररकताको प्रिार्पत्र प्रलतलिपी । 

२= र्िय को हकिा र्िय दताय प्रिार्पत्रको प्रलतलिपी। 

lgj]bs 

cfj]bssf] gfd M 
आिेदकको ठेगानाः 
;Dks{ g+M 

x:tfIf/M 
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हाि भएको पश ुसंखर्ाः 

िाउ गाई , भैसी पाडा ,पाडी , बाच्छा बाच्छी , 
गोरु तर्ा अन्र् 
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अनसूुची ३ 

कृषक अनदुान कार्यक्रिका िालग आिेदन पेश गनय 
लनिेदनको (f¤चा ।                                        
लिलतः २०७७। । 

श्री रुपा गाउँपालिका 

गाउ¤ कार्यपालिकाको कार्ायिर्,  

रुपाकोट, कास्की । 
 

                  विषर्ः कृषक अनदुान कार्यक्रििा 
छनौट गररददनहुनु । 

िहोदर्,  

उपरोक्त विषर् सम्बन्धिा र्स रुपा गाउ ¤पालिका j*f g+= 
िा रहेको ...... =========================================== र्िय  
िाई गाउँपालिकाको लिलत २०७७।१०। िा प्रकाजशत 
सचुना बिोजिि कृषक अनदुान कार्यक्रि अन्तगयत  ि। 
हािीिे र्स कार्यक्रि अन्तगयत अपनाउन ुपने िापदण्ड पूर्य 
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रूपिा बझेुको छु।छौँ।तसर्य उक्त कार्यक्रििा ि. हािीिाई 
सिािेश गररददनहुनु विनम्र अनरुोध गदयछु।गदयछौँ ।र्सका 
िालग आिश्र्क तपलसिका कागिातहरु सिािेश गरी पेश 
गरेको छु।छौँ। 

संिग्न गनुयपने कागिातहरुः 

१। सूचना प्रकाशन पिात ्आिेदकिे तोवकएको ढाँचािा 
लनिेदनका सार् अन्र् कागिातहरु सम्बजन्धत िडा 
कार्ायिर्िा पेशगनुयपनेछ । 

२।लनिेदकको नेपािी नागररकताको प्रलतलिवप । 

३। कृवषरपश ु र्िय िा सहकारी संस्र्ाको हकिा 
प्रचलित ऐन बिोजिि सम्बजन्धत लनकार्िा दताय भएको 
प्रिार्पत्र प्रलतलिवप, एब्रखब्त ्प्रिार्पत्र प्रलतलिवप । 

५। व्र्जक्तगत कृषकको हकिा नीिको कृषक 
िगीकरर्को प्रलतलिवप । 

६। िग्गाधनी प्रिार्पूिायको प्रलतलिवप । 

७। सम्बन्धीत िडाको लसर्ाररस पत्र   
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अनगुिनको ढाँचा 

     रुपा गाउँपालिका पश ु सेिा शाखाको आ.ि. 
२०७७।७८ को ..............................कार्यक्रि 
छनौटको िागी  अनगुिन वििरर् । 

१. र्िय/ सिहुको नाि 

२. ठेगाना 

३. र्ोन नं. 

४. लनिेदन ददएको कार्यक्रि 

५. पश ुको िात 

६. पश ुसंखर्ा 

७. िाउ संखर्ा 

८. बच्चा संखर्ा 

९. तालिि तर्ा अनभुब 

१०. कवहँ कतैबाट अनदुान पाएको नपाएको 

११. र्ाियको क्षेत्रर्ि 
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१२. अन्र् 

१३. र्ािय संञ्चािकको।सिहु अध्र्क्षको हस्ताक्षर 

अनगुिन गनेको नाि र्र पद हस्ताक्षर 

१. 

२. 

३. 

४ 

५ 

६ 

 

 

आज्ञाले  

  प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 

 


