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ऩषृ्ठबूभी 
गाईबैंसी ऩारन ऩयम्ऩयागत रुऩभा गरयदै आएको य 
बैंसीराई कारो सुनको रुऩभा सभेत चिननदै आएको 
सन्दबभभा केही वषभमता मसको भहत्वराई फेवस्ता गरयदै 
आएकोरे ददन प्रनत ददन बैंसीको भूल्मभा वदृ्चध हुनुको 
साथ ैयाम्रा नश्र सभेत रोऩ हुदै गईयहेको छ। केही वषभ 
अनघसम्भ गाउॉघयभा छाकको १२/१४ भाना दधू ददने 
बैसी सभेत नबएका होइनन।्मस गाउॉऩालरका लबत्र 
ऩशुको दधु य भासु उत्ऩादन वदृ्चध गरय गाउॉऩालरका 
दधु,भास ु य अन्डाभाभा आत्भननबभय फन्नको राचग 
आफश्मक ठानी मस गाउॉऩालरकारे गाई बैंसी तथा 
फाख्राराई कृनतभ गबाभधान कामभक्रभराई सयर, सहज, 
व्मवस्स्थत, प्रबावकायी य ऩायदशॉ रुऩरे कामाभन्वमन 
गनभ गाउॉकामभऩालरकाफाट मो कामभववचध जायी गरयएको 
छ। 
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ऩरयच्छेद-१ 
प्रभयम्भबकः 

१. सॊक्षऺप्ि नभभ य प्रभयभबः 
 १.मो कामभववचधको नाभ "कृतिभ गबभाधभन 

कभमाक्रभ सन्चभरन कभमाविधध, २०७४" यहेको छ । 
 २. मो कामभववचध dbfg] ufpFkflnsf ufpF 

sfo{kflnsfaf6 स्वीकृत बएऩनछ प्रायम्ब हुनेछ 
। 

मो कभमाविधध स्िीकृि हुनु बन्दभ ऩहहरभ सभऩभहदि कभमा 
मसै sfo{lalw adf]lhd ;Dkfbg ePsf] dflgg] 5 . 

२. ऩरयबभषभः ववषम वा प्रसॊगरे अको अथभ नरागेभा 
मस कामभववचधभााः 
 "गभउॉऩभलरकभ " बन्नारे भदाने गाउॉऩालरका 

सम्झनु ऩनेछ । 
 "zfvf "बन्नारे ऩशु सेवा zfvf सम्झनु ऩनेछ 

। 
 "कभमभारम "बन्नारे भदाने गाउॉऩालरकाका ] 

कामाभरम सम्झनु ऩनेछ  

 "कभमाविधध" बन्नारे "कृतिभ गबभाधभन कभमाक्रभ 
सन्चभरन कभमाविधध, २०७४" सम्झनु ऩनेछ । 
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३   उद्देश्महरः 
 कृनतभ गबाभधानको भाध्मभफाट दधु य भासुको 

उत्ऩादन फदृ्चध गने । 
 उन्नत नश्रका ऩाडा ऩाडड य फाच्छा फाच्छी को 

आवश्मकता गाउॉऩालरका लबत्र तमाय गने । 
 ऩशुको दईु फेतको अन्तय कभ गयी उत्ऩादन 

रागत घटाउने । 

४. कभमाक्रभ सञ्चभरन हुनेः  

भदाने गाउॉऩालरका का सवै वडाहरूभा कामभक्रभ सञ्िारन 
हुने छ । 

५ कभमाक्रभको अफधीः  

मो कामभक्रभको अवचध १ फषभको हुनेछ य आवश्मकता 
अनुसाय ननयन्तय ववस्ताय गदै रान सककनेछ । 

६. कभमाक्रभ सॊचभरन प्रकृमभः 
 ऩदहरे वषभ मो कामभक्रभ शत प्रनतशत अनुदानभा 

गरयने छ । कृनतभ गबाभधान गदाभ कृषकरे कुनै 
ऩनन यकभ नतनुभ ऩने छैन ।कृनतभ गबाभधान गदाभ 
राग्ने प्राववचधक तथा अन्म खिभ गाउऩालरकाफाट  
ववननमोस्जत यकभवाट गरयने छ । कृनतभ 
गबाभधान कामभक्रभराइभ थऩ प्रबावकायी गयाउन 
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तथा कृनतभ गबाभधान गयी जन्भेका ऩाडा ऩाडड य 
फाच्छा फाच्छी को ऩारन ऩोषण गनभ मो वषभ 
तऩलसर फभोस्जभको अनुदान ददने व्मवस्था 
गाउॉऩालरकारे गने छ ।  

   कृनतभ गबाभधान गदाभ प्रनत ऩशु गाउॉऩालरकाफाट 
तऩलसर फभोस्जभको अनुदान  कृषकराइभ 
गाउॉऩालरकावाट  आचथभक वषभ को अन्त्मभा 
बुक्तानन ददइभने छ । 

 

१ ऩुकोटदह बयी प्रनत ऩशु रू ५००।– 

२ ऩुकोटदह फाहेकका अन्म वडाहरूभा प्रनत ऩशु रू 
१०००।– 

३ कृनतभ गबाभधान गनभ तथा लरक्मुड नाइटोजन 
ढुवानन गनभ सवायी साधन य इन्धन खिभ 
गाउॉऩालरकारे व्मवस्था गने छ । 

४ प्राववचधकराइ प्रनत भदहना ५ लरटय इभन्धन खिभ 
गाउॉऩालरका फाट ददइभने छ । 

५ कृनतभ गबाभधानराइभ थऩ प्रबावकायी वनाउन 
गाउॉऩालरकारे दैननक भ्रभण बत्ता खवुाएय १ जना 
वडाभा काभ गने प्राववचधकराइ तालरभभा ऩठाइने 
छ । 
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७) आधथाक प्रशभसन सेिभः 
कामभक्रभको रेखा  ,रेखाकॊ न  ऩरयऺण तथा आचथभक 

कायोफाय गदाभ आचथभक कामभववचध नन,  २०५५ आचथभक 
कामभववचध ननमभावरी, २०६४  सावभजननक खरयद नन , 

२०६३ तथा सावभजननक खरयद ननमभावरी, २०६४ 
फभोस्जभ गरयनेछ। 

८) अनुगभन, भूल्मभॊकन िथभ प्रतििेदन सभफम्न्ध 
व्मिस्थभः 
मस कामभक्रभको अनुगभन भदाने गाउॉऩालरकारे गनेछ . 

कृनतभ गबाभधानको भालसक रयऩेट भदाने गाउॉऩालरका 
ऩशु सेवा शाखा य यास्स्टम ऩशु प्रजनन केन्र ऩेखयाभा 
ऩेश गनुभ ऩने छ ।  

९) थऩघट िभ हेयपेय गना सक्न े

१ मो कामभववचधको कामाभन्वनराई थऩ व्मवस्स्थत य 
प्रबावकायी फनाउन गाउॉऩालरकारे आवश्मकता 
अनुसाय मस कामभववचधभा थऩघट, हेयपेय तथा 
खायेज गनभ सक्नेछ । 

२ मस कामभववचधको कामाभन्वमनभा कुनै फाधा 
अवयोध य अस्ऩष्टता आएभा त्मस्तो फाधा 
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अवयोध पुकाउने प्रमोजनका राचग गाउॉऩालरकारे 
आवश्मकता अनुसाय व्माख्मा गनभ सक्नेछ । 


