
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हिलऱिाङ गाउँपालऱका 
 

स्थानिय राजपत्र 
 

खण्ड ५) प्रदेश ि ं१, िेपाऱ,१८ असार २०७९ साऱ   ( सखंयााः २                   

 

भाग २ 

हिलऱिाङ गाउँपालऱका 
 

 

संवत २०७९ सालको कार्यवववध नः२ 

 

 

 

“   कृविम गर्ायधान कार्यक्रम संञ्चालन कार्यवववध २०७९  ” 



       

प्रस्तावनाः– 

स्थाननय सरकार संचालन ऐन ,२०७४ को दफा ११ को ईपदफा (ण)६ मा भएको पश ुनश्ल 

सधुार पद्दनतको नवकास र व्यवस्थापन गनन नहनलहाङ गाईँपानलका,गाईँकायनपानलकालाइ 

प्राप्त अ ऄनधकारषेत्र भ नभर भ रहर् यस पानलका नभर भ का सवै वडामा पश ु नश्ल सधुार गनुन 

ऄननवायनता भएको ह दंा पश ुनश्ल सधुार लाइ व्यवनस्थत गद ैनदगो नवकासका लषेतयहरू परुा 

गनन पशजुन्य ईत्पादन र ईत्पादकत्व बनृद गनन,कृनर भम गभानधान कायनको ननयनमतता र 

ऄननवायनता गरर कृषकल् पाल्का पशलुाइ कृनर भम गभानधान गरर नजवनस्तर ईकास्नका लानग 

नहनलहाङ गाईँपानलकाको प्रशासनकय कायननवनध ननयनमत गने ऐन २०७५ को  दफा ३ 

बमोनजम “ कृविम गर्ायधान कार्यक्रम संञ्चालन कार्यवववध २०७९” लाग ु गनुन 

वान्छननय भएकोल् यो कायननवनध स्वीकृत गरी लाग ुगरीएको छ । 

परिच्छेद–१ 

प्रािवभर्क 

१.संविप्त नाम ि प्रािभर्ः–  

     १.यस कायननवनधको नामः “ कृविम गर्ायधान कार्यक्रम संञ्चालन कार्यवववध 

२०७९ ” रहक्ो छ । 

     २.यो कायननवनध नहनलहाङ गाईँकायनपानलकाल् नस्वकृत गर्को नमनतबाट लाग ुह न् छ । 

२.परिर्ाषाः–  

नवषय वा प्रसंगल् ऄको ऄथन नलागम्ा यस कायननवनधमाः– 

 “स्थावनर् सिकाि” भन्नाल् नहनलहाङ गाईँपानलका गाईँकायनपानलकाको कायानलयलाइ 

सम्झन ुपदनछ । 

“ प्रशासवकर् कार्यवववध ” भन्नाल् नहनलहाङ गाईँपानलकाको प्रशासनकय कायननवनध 

ननयनमत गने ऐन २०७५ सम्झन ुपदनछ ।  

“ गाउँपावलका ” भन्नाल् नहनलहाङ गाईँपानलका पाँचथर लाइ सम्झन ुपछन । 

“ कार्यपावलका ” भन्नाल् नहनलहाङ गाईँकायनपानलकाको कायानलय पाँचथर लाइ सम्झनु 

पछन । 

ऄनुसुची ५ 

नहनलहाङ गाईँपानलका  

कृनर भम गभानधान संञ्चालन कायननवनध २०७९ 

दफा १० को ईपदफा १ बमोनजम 

मानसक /चौमानसक/वानषनक प्रगनत प्रनतवद्न अ.व ०७८/०७९ 

नमनत ……………….साल……………….मनहना………… 
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   तयार गने                                  प्रमानणत गने 

कमनचाररको नाम                                      प्रमखु प्रशासनकय ऄनधकृत 

दस्तखत                                        दस्तखत 

 

प्रमाविकिि वमवतः २०७९/३/१७ 

अज्ञाल् 

नवक्रम नलम्ब ु 

प्रमखु प्रशासनकय ऄनधकृत 

 



       

ऄनुसुची ४ 

नहनलहाङ गाईँपानलका  

कृनर भम गभानधान संञ्चालन कायननवनध २०७९ 

दफा ७ को ईपदफा ६ बमोनजम 

मानसक /चौमानसक प्रगनत प्रनतवद्न अ.व ०७८/०७९ 

क.स कृषकको 

नाम थर 

ठ्गाना पशकुो 

नकनसम 

वत् ईमर्  नसमन् 

नं  

कृ.ग 

नमनत 

सम्पकन  

नं 

         

         

         

         

         

 

प्श गने                                            प्रमानणत गने 

कमनचाररको नाम                                      प्रमखु प्रशासनकय ऄनधकृत 

दस्तखत                                       दस्तखत 

नमनत                              नमनत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ कार्ायलर् ” भन्नाल् यस नहनलहाङ गाईँपानलकाको कायानलय सम्झन ुपछन । 

“ ऄध्र्ि ” भन्नाल् यस नहनलहाङ गाईँपानलकाको गाईँपानलका ऄध्यषेत सम्झन ुपछन । 

“ उपाध्र्ि ” भन्नाल् यस नहनलहाङ गाईँपानलकाको गाईँपानलका ईपाध्यषेत सम्झन ुपछन । 

“ कार्यपावलका सदस्र् ” भन्नाल् यस नहनलहाङ गाईँकायनपानलकाको सदस्यहरूलाइ 

सम्झन ुपछन । 

“ प्रमुख प्रशासवकर् ऄवधकृत ” भन्नाल् यस नहनलहाङ गाईँपानलकाको प्रमखु 

प्रशासनकय ऄनधकृत सम्झन ुपछन । 

“ कार्यवववध ” “  कृविम गर्ायधान कार्यक्रम संञ्चालन कार्यवववध २०७९” सम्झन ु

पछन । 

“ कृविम गर्ायधान Artificial insimination ” भन्नाल् कृनर भम ईपकरण द्वारा कृनर भम 

तररकाल् भाल् पशकुो नवयनबाट पोनथ पशलुाइ  गररन् गभानधान भन्न् सम्झन ुपछन । 

“ कृविम गर्ायधानकताय Artificial insiminator ” भन्नाल् तानलम क्न्रबाट कनम्तमा 

७ नदनको कृनर भम गभानधान तानलम नलइ प्रमाणपर भ भएको व्यानस सम्झन ुपछन । 

“ सामावि” भन्नाल् कृनर भम गभानधानका लानग प्रयोग ह न् औजार ईपकरणहरू ( मदर 

कन्ट्नर,कन्ट्नर, र्नि, ए.अइ गन ,थआङ नकट ,थमोनमटर,एप्रोन 

,गम्बटु,नसथ,ग्लोव,भ्जाआनल स्प्कुलम,कैं ची,फोरस्प,झोला, Liquid Nitrogen 

समत्लाइ सम्झन ुपछन । 

“ कृषक ” भन्नाल् कृनष , पशपुंनषेत तथा मतस्यपालन व्यवसायमा अवद्ध एकल  वा 

समहुमा रहक्ा माननस सम्झन ुपछन । 

“ कृषक समुह ”भन्नाल् कृनष , पशपुंनषेत तथा मतस्यपालन व्यवसायमा अवद्ध एईटै 

ईध्श्य र प्शा भएका कनम्तमा १५ जना कृषकहरूको समहुलाइ सम्झन ुपछन  

 “ सेवा केन्द्र ” भन्नाल् यस नहनलहाङ गाईँपानलकामा रहक्ा सम्बनन्धत पश ु स्वा क्न्र 

सम्झन ुपछन । 

“ वडा ” भन्नाल् यस नहनलहाङ गाईँपानलका ऄन्तगनतका ७ वटै वडा कायानलयहरू सम्झन ु

पछन । 

 “ पशुपंछी ” भन्नाल् घरपालुवा रूपमा पानलन् सम्पणुन जनवार तथा पंछी सम्तलाइ सम्झन ु

पछन । 



       

“ पशु सेवा केन्द्र ” भन्नाल् नहनलहाङ गाईँपानलका पश ुस्वा क्न्र लाइ सम्झन ुपछन । 

“ पशु सेवा प्रावववधक ” भन्नाल् नहनलहाङ गाईँपानलकामा ननयनुस भएका पश ु

प्रानवनधकहरू साथै नहनलहाङ गाईँपानलकामा स्थाही रूपमा बसोवास गरर पश ु स्वा 

षेत्र भमा कनम्तमा JTA ईनर भण गर्को प्रानवनधक सम्झन ुपछन । 

“ वनवज पािारे्ट ” भन्नाल ् नहनलहाङ गाईँपानलका षेत्र भ नभर भ कनम्तमा JTA पास गरर 

एग्रोभट् वा स्थाननय स्तरमा पश ुईपचार गने प्रानवनधक भन्न् सम्झन ुपछन । 

“ उपचाि सेवा ” भन्नाल् पशपुालन सम्बनन्ध सम्पणुन ईपचार स्वा सम्झन ुपछन । 

“ कार्यक्रम”भन्नाल् पशपुालन संग सम्बनन्धत सम्पणुन कायनक्रमहरू सम्झन ुपछन 

३.उधेश्र्ः र्स कार्यवववधका उधेश्र् देहार् ऄनुसाि हुनेछन ्। 

 १.स्थाननय सरकार संचालन ऐन र कायननवनधबाट प्राप्त अ ऄनधकारको ऄनधकतम प्रयोग 

गरर गाईँपानलकाको अनथनक मर्ूदण्डको रूपमा रहक्ो पशपुालन व्यवसाय संञ्चालन  

बसोवास गने अम जनमानसल् लाइ ईन्नत पशकुा जातको नवई  प्रयोगबाट ईत्पादन 

तथा ईत्पादकत्व बढाइ व्यवसानयक पशपुालनको माध्यबाट कृषकको  अयस्तर बनृद 

गने । 

 २. अनथनक समनृद,रोजगारी,ननयानतमखुी ईत्पादन गनन नदगो नवकास का लषेतयहरू परुा 

गनन साथै न्पाल सरकारल् नलइएका नननत लषेतय परुा गने । 

 ३.पशपुालन व्यवसायमा प्रजनन नवकृनतबाट ह न सक्न् षेतनतलाइ कम गरर ईत्पादन 

बढाईन् । 

 ४.कृनर भम गभानधान ननयनमत र ननरन्तर गरर नहनलहाङ गाईँपानलकाका ७ वटै वडाका 

सव ैकृषकको पह चंमा पयुानईन् । 

 ५.कृनर भम गभानधानको दरलाइ नवस्तार गरर नदगो र फरानकलो अथनक वनृददर हाँनसल 

गने । 

४.िेिः– यस नहनलहाङ गाईँपानलका षेत्र भ नभर भका कृनष,पशपुंछी तथा मतस्य व्यवसायसंग 

सम्बनन्धत सबै कृषक तथा पशपुालन गने व्यवसानयहरूलाइ समट््न्छ । 

५.बजेटको व्र्वस्थाः– 

  

 

ऄनुसुची ३ 

नहनलहाङ गाईँपानलका  

कृनर भम गभानधान संञ्चालन कायननवनध २०७९ 

दफा ७ को ईपदफा ५ बमोनजम 

मानसक /चौमानसक प्रगनत प्रनतवद्न अ.व ०७८/०७९ 

क.स कृषकको नाम 

थर 

ठ्गाना पशकुो 

नकनसम 

वत् ईमर्  नसमन् 

नं 

कृ.ग 

नमनत 

सम्पकन  

नं 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

कृनर भम गभनधान गने                      प्रमानणत गने 

कमनचाररको नाम                                            वडा ऄध्यषेत 

दस्तखत                                       दस्तखत 

नमनत                                    नमनत 

 

 

 

 

 

 

 



       

ऄनुसुची २ 

नहनलहाङ गाईँपानलका  

कृनर भम गभानधान संञ्चालन कायननवनध २०७९ 

दफा ७ को ईपदफा ४ बमोनजम 

नमनत…………. 

श्री………………………….. 

नवषयः ननयनुस सम्बन्धमा । 

 महोदय, 

ईपरोस  नवषयमा नहनलहाङ गाईँपानलका……………………………….. 

बस्न्/को तपाआ श्री……………………….लाइ कृनर भम गभानधान कायनक्रम संञ्चालन 

कायननवनध २०७९ दफा ७ को ईपदफा ४ बमोनजम दफा ७ बमोनजमका नक्रयाकलाप तथा 

कायानलयल् कृनर भम गभानधानका लानग तोनकएको कायन गनन नहनलहाङ गाईँपानलका वडा 

नं………….मा कायनष्ेतर भ रहन्गरर ननयनुस गररएको छ । 

 

 

…………….. 

प्रमखु प्रशासनकय 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१.नहनलहाङ गाईँपानलकाल् गाईँपानलकामा संकलन ह न् अन्तररक राजश्व 

अम्दानी,नवनतय समाननकरण ऄनदुान,राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त अ ह न् अनथनक श्रोतबाट 

बजट् व्यवस्थापन गररन्छ । 

२. न्पाल सरकार,प्रदश् सरकार,ऄन्य स्थाननय तह वा ऄन्य ननकायबाट यस सम्बनन्ध 

रकम प्राप्त अ भएमा सो रकमबाट पनन कायनक्रमका लानग खचन गनन सनकन्छ । 

६.  जनशवि व्र्वस्थापन ि परिचालनः–  

१.  नहनलहाङ गाईँपानलका द्वारा ननयनुस भएका स्थानह तथा करार स्वामा कायनरत कृनर भम 

गभानधानकतानको प्रमाणपर भ भएका सव ै पश ु स्वा प्रानवनधकहरू पररचालन गने साथै 

नहनलहाङ गाईँपानलका ष्ेतर भ नभर भ कायनष्ेतर भ बनाइ पशस्ुवामा काम गने कृनर भम 

गभानधानकतानको प्रमाणपर भ भएका नननज पाराभट्हरूलाइ समत् पररचालन गरर कृनर भम 

गभानधानमा प्रयोग ह न् ईन्नत नवई बाहक् का सबै औजार ईपकरण तथा Liquid 

Nitrogen ईपलब्ध गराइ कायनक्रम गनन सनकन्छ । 

७.  पशु सेवा प्रावववधकको कृविम गर्ायधान सभबवन्द्ध वजभमेवािी तथा 

कार्यवववििः– 

 १.नहनलहाङ गाईँपानलकाका ७ वटै वडामा कृनर भम गभानधान स्वा पयुानईन् । 

 २.पश ु स्वा प्रसार तथा नवस्तारका लानग ईन्नत प्रनवनध प्रचार प्रसार गरर कृषकको 

घरदलैोमा स्वा पयुानईन् । 

 ३.प्रानवनधकल् ऄनसुचुी १ बमोनजमको ढाँचामा गाईँपानलकामा ननवद्न प्श गने । 

 ४. गाईँपानलकाल् ऄनसुचुी २ बमोनजमको ढाँचामा ननयनुस नदन् । 

 ५.ऄनसुचुी ३ बमोनजमको ढाँचामा पश ुस्वा क्न्रमा मनहनाको ऄनन्तम नदन ऄननवायन 

प्रगनत नववरण प्श गने । 

 ६.पश ु स्वा क्न्रल् मानसक रूपमा ऄनुसचुी ४ बमोनजमको ढाँचामा गाईँपानलका 

कायानलय तथा मानथल्लो ननकायमा मनहनाको ऄन्त्यमा प्रगनत नववरण प्श गननपने । 

७.नहनलहाङ गाईँपानलका कायानलयल् तोनकएका कायनहरू तथा संघ ,प्रदश् सरकार 

तथा नवनभन्न ननकायबाट संञ्चालन गररन् कृनर भम गभानधान कायनक्रम भएमा सो कायन 

गने गराईन् । 

 



       

८. प्रावववधकको सेवा सुववधा व्र्वस्थापनः–  

१. प्रानवनधकहरूलाइ गाईँपानलकाल् ऄनसुचुी ४ बमोनजम तोनकएको वडामा 

खटाईन्छ , कृनर भम गभानधान कायनका लानग खनटन् प्रानवनधक कमनचाररहरूल् अनथनक 

स्वा सनुवधा कृषकबाटै नलनपुने ऄन्यथा कृनर भम गधानधानमा अवश्यक सामानग्र बाहक् 

गाईँपानलकाबाट कृ.ग स्वा ऄन्तगनत ऄन्य कुनैपनन  स्वा सनुवधा नलन नपाईन् । 

२. प्रानवनधकहरूल् कृषकबाट ( ईन्नत नवई तथा आन्धन बापतको) प्रनत पश ुरू ७०० 

नलन पाईन्छन । 

 ३. पश ुपनु दोहोररएमा दफा ८ को ईपदफा २ मा तोनकएको अधा रकम नलन पाईन्छ  

। 

४.प्रानवनधकको स्वा सनुवधा पनुरावलोकन गाईँकायनपानलकाको ननणनय बमोनज ह न्छ । 

९ ऄनुगमन तथा मुल्र्ाङकन सभबवन्द्ध व्र्वस्थाः–  

१.गाईँपानलकाल् पशमुा कृनर भम गभानधान भए नभएको बार् प्रानवनधकल् प्श गर्को 

ऄनसुचुी ३ बमोनजमको नववरण जाँच गरर अवश्यक पर्मा स्थलगत रूपमा 

ऄध्यषेत,ईपाध्यषेत,वडा ऄध्यषेत,कायनपानलका सदस्य,वडा सदस्यहरू,प्रमखु प्रशासनकय 

ऄनधकृत ,नवषयगत ननकायका पदानधकाररबाट कायनक्रमको प्रत्यषेत ऄनुगमन 

,मलु्याङकन गनन सक्न्छ । 

२.यस कायनक्रम कायानन्वयनको ऄनगुमन ,मलु्याङकन गरर कायनक्रमको नदगोपना तथा 

अगानम बषनको कायनक्रम तजुनमा का लानग दह्ाय ऄनसुारको एक ५ सदस्य नसफाररस 

सनमनत रहन्छ । 

क) गाईँपानलका ऄध्यषेत  संयोजक 

ख) गाईँपानलका ईपाध्यषेत  सदस्य 

ग) वडा ऄध्यषेत १ जना   सदस्य 

घ) प्रमखु प्रशासनकय ऄनधकृत  सदस्य 

ङ) पश ुस्वा क्न्र प्रमखु  सदस्य सनचव 

१०.ऄवर्लेख व्र्वस्थापन तथा प्रगवत प्रवतवेदन 

१.कायनक्रमका लानग अवश्यक ऄनसुचुी तथा ऄनभल्ख व्यवस्थापन सम्बनन्धत 

नवषयगत शाखाल् ऄनसुनुच ५ बमोनजम गनेछ । 

२. प्रगनत प्रनतवद्न र भैमानसक/चौमानसक/वानषनक रूपमा  सम्बनन्धत नवषयगत ननकायल् 

गाईँपानलकामा प्श गनुनपनेछ । 

११.बाधा ऄड्काउ िुकाउनेः– 

१.यस कायननवनध कायानन्वयनमा कुनै बाधा ऄड्काई पर् गाईँ कायनपानलकाल् ननणनय गरर 

फुकाईन सक्न्छ । 

१२.परिमाजयन तथा संशोधनः 

     यो कायननवनधलाइ अवश्यकता ऄनसुार गाईँ कायनपानलकाल् पररमाजनन तथा संशोधन 

गनन सक्न्छ । 

ऄनुसुची १ 

नहनलहाङ गाईँपानलका  

कृनर भम गभानधान संञ्चालन कायननवनध २०७९ 

दफा ७ को ईपदफा ३ बमोनजम 

नमनत…………. 

श्रीमान प्रमखु प्रशासनकय ऄनधकृत ज्य ु

नहनलहाङ गाईँपानलका पंचमी,पाँचथर । 

नवषयः पशमुा कृनर भम गभानधान संचालन सम्बन्धमा । 

 महोदय, 

 प्रस्ततु नवषयमा नहनलहाङ गाईँपानलका पश ु स्वा क्न्रमा/नननज पारभट् 

म……………… पश ु प्रानवनधकलाइ गाईँपानलका नभर भ कृनर भम गभानधान कायनक्रम 

संचालन गनन का लानग छनौट गररनदनहु न ननवद्न प्श गदनछु 

कागजातहरू 

१.कृनर भम गभानधान प्रमाण पर भ 

२.नागररकताको फोटोकपी                                                          

 

 …………….. 

                                                                                             ननवद्क 

 


