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स्थानीम याजऩत्र 

घोयाही उऩभहानगयऩामरका 
रमु्बफनी प्रदेश‚ घोयाही दाङ  

गाईगोरुभा ट्यामगङ तथा अमबरेम्खकयण कामयविमध २०७७ 

कामयऩामरका िाट ऩायीत मभमत :२०७७/१२/१९ 

प्रस्तािना: ऩशऩुारन व्मिसाम ददनानदुदन पस्टाउदै गइयहेको छ । नमाॉनमाॉ 

जातका ऩशहुरुको प्रिेश बएसॊगै ऩयुाना स्थामनम जातका ऩशरुाइ त्मामगएको छ बन े
नमाॉ जातका ऩश ुऩमन िाॉझोऩन य उभेय जाॉदै गदाय ऩशधुनीरे घयिाट सडक साियजमनक 
स्थानभा छोमडदददा िाताियणभा सभस्मा ल्माएको छ बन े सडकहरुभा दघुयटना 
मनबताएको छ । मसयी मस्ता ऩशहुरुको ऩवहचान गरय त्मस्ता ऩशहुरुको व्मिस्थाऩन 
घयधनीिाटै शरुु गरय नगयऩामरका सबभका मनकामरे बमुभका खेल्नऩुने देम्खएको हुॉदा 
प्रशासवकम कामयविमध मनममभत गने ऐन,२०७४ को दपा ४ रे ददएको अमधकाय प्रमोग 
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गरय घोयाही उऩ-भहानगयऩामरका नगयकामयऩामरकारे मो कामयविमध फनाई जायी गयेको 
छ । 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायम्बबक 

१. सॊम्ऺप्त नाभ य प्रायबब्- 
१.१ मस कामयविमधको नाभ "गाइगोरुभा ट्यामगॊङ्ग तथा अमबरेम्खकयण कामयविमध 
२०७७" यहेको छ । 

१.२ मो कामयविमध स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाम्शत बएको मभमतदेम्ख रागू हनुेछ । 
२. ऩरयबाषा य व्माख्मा्-  

विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविमधभा्- 
(क) 'ट्यामगङ' बन्नारे ऩशहुरुभा ऩवहचानका रामग रगाउने म्चन्ह सबझन ुऩदयछ । 

(ख)  'अथय विकास' समभमत बन्नारे घोयाही उऩ-भहानगयाऩामरकाद्वाया गदित अथय विकास 
समभमत सबझन ुऩदयछ। 

(ग)  'कामयऩामरका' बन्नारे घोयाही उऩ-भहानगयऩामरकाको नगय कामयऩामरकाराई 
सबझन ुऩदयछ। 

(घ) 'शाखा' बन्नारे घोयाही उऩ-भहानगयऩामरका ऩश ुसेिा शाखा सबझन ुऩदयछ । 

(ङ) 'ऩवहरो िषय' बन्नारे ट्यमगॊग कामयक्रभको शरुुिाती िषय िा आ.ि. २०७७/०७८ 
सबझन ुऩदयछ । 

(च) 'आगाभी िषय' बन्नारे आ.ि. २०७७/०७८ ऩमछका आ.ि. हरुराई िझु्न ुऩदयछ ।  

(छ) 'ऩारयश्रमभक' बन्नारे गाइगोरुराई ट्यामगॊग गये िाऩत कामायरमरे उऩरव्ध गयाउने 
ऩारयश्रमभक सबझन ु  ऩदयछ । 
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ऩरयच्छेद-२ 

कामयक्रभ सॊचारन सबिन्धी व्मिस्था 
 

३. ऩवहरो ऩटकको हकभा सियप्रथभ विभा कबऩनीसॊग ऩत्राचाय गरय प्रमत गाईगोरु 
िा िाच्छा िाच्छीको विभा गदाय अमबकताय िा अन्म सयोकायिारा व्मम्िराई 
ट्यामगङ ऩारयश्रमभक िाऩत कमत ददन ेगयेको छ सो िाये जानकायी मरने। 

४. विभा कबऩनीिाट प्राप्तऩत्रको आधायभा अथय विकास समभमतभा छरपर चराउन े
य प्रमत ऩश ुगाईगोरुको दययेट तोक्न ेय कामयऩामरकािाट ऩास गयाउने । 

५. कामयऩामरकािाट अनभुोदन बए ऩश्चात उि दययेटभा घवटघटाउ गरय ग्रामभण ऩश ु
स्िास्थ कामयकताय ऩशऩुारन/बेटेरयनयी जेवटए िा आइ एस्सी ऩशवुिऻान/बेटेरयनयी 
िाट घवटघटाउ गरय उि तोवकएको यकभभा मनिेदन ददन अथय विकास 
समभमतिाट मनणयम गयाई आिश्मकता अनसुाय ७(सात) ददनको सूचना प्रकाम्शत 
गने । 

६. सूचनािाट प्राप्त हनु आएका मनिेदन शाखािाट छानविन गरय सिबन्दा कभ 
दययेटको मनिेदक/प्रश्तािक सॊग सबझौता गरय कामय अगामड िढाउने । 

७. दोश्रो िा आगाभी िषयदेम्खको हकभा ऩवहरो/अम्घल्रो िषय घवटघटाउफाट कामभ 
बएको दययेटराई आधाय भानी दययेट कामभ गरयनेछ ।जस अनसुाय रु ४५ 
प्रमत गाईगोरुको ट्यामगङ ऩारयश्रमभक भा १० %  रे िवृि गरय दययेट तोकी 
कामयक्रभ सॊचारन गने । 

८. मनमभानसुाय ट्याग खरयद गने य स्थामनम गाईराई प्राथमभकता ददइ ट्याग 
रगाउने य स्थामनम गाई ऩश्चात उन्नत गाईको ट्यामगङ गने । मस कामय योड 
करयडोय आसऩासका ऺेत्रहरुभा ऩवहरा य ततऩश्चात अन्म िाउॉभा जाने । 

९. गाई गोरुको ट्यामगङ कामयभा कृषकराइ उत्प्रयेणा जगाउने य सहजीकयण गनय 
िडा कामायरमरे बमुभका खेल्ने ।  
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१०.  ट्यामगङ येकडयको रामग पायाभ अनसूुची ३ फभोम्जभ हनुेछ । 

ऩरयच्छेद-३ 

बिुानी 
११. बिुानी प्रकृमा्- 

१) सबझौता गरयएको व्मम्िरे तोवकएका ऩश ुसॊख्माको रयऩोटय िडािाट प्रभाम्णत 
गयाई बिुानीका रामग शाखाभा मनिेदन ददन े। 

२) शाखारे िास्तविकता िझुी मनिेदकराई बिुानीका रामग मसपारयस गने । 

ऩरयच्छेद-४ 

अनगुभन तथा मनयीऺण 

१२. अनगुभन्-  

मस कामयक्रभको अनगुभन नगय उऩ-प्रभखुको सॊमोजकत्िभा तऩम्शर अनसुायको 
समभमतिाट गरयनेछ । 

१)  नगय उऩ-प्रभखु् सॊमोजक 

२)  अथय विकास समभमत सॊमोजक् सदस्म 

३)  शाखा प्रभखु् सदस्म सम्चि 

 

ऩरयच्छेद-५ 

१३. विविध 

१. ट्यामगङका रामग सबझौता गरयएका व्मम्िफाट ट्यामगङ गरयएका ऩशहुरुको 
येकडय शाखारे याख्न े। 

२. ट्यामगॊङ गने व्मम्ि आ.ि. २०७७/०७८ को हकभा ग्रा ऩ स्िा का, ऩश ु
विऻान जेवटए तथा आइ.एस्सी ऩश ु विऻान उमतणय व्मम्ि विच प्रमतस्ऩधायिाट 
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कामभ गरयनेछ बन े आगाभी िषयको हकभा भ्माक्सीनटेयहरुिाट ट्यामगॊङ 
कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

अनसुचुी १ 

 

सचुना प्रकाशन(ऩवहरो िषयका रामग भात्र) 

घोयाही उऩभहानगयऩामरका नगय कामयऩामरका ऩश ुसेिा शाखाको आ.ि. ०७७/०७८ 
को स्िीकृत िावषयक कामयक्रभ अनसुाय गाईगोरुभा ट्यामगङ कामयक्रभ सॊचारन गनय 
अमधकतभ रु ८०।–(असी)भा नफढ्न ेगयी उि कामयक्रभ सॊचारन गनय तऩशीर 
फभोम्जभको मोग्मता ऩगेुका ईच्छुक व्मम्िहरुफाट मो सूचना प्रकाशीत बएको मभमतरे 
७(सात) ददन मबत्र खाभ िन्दी मनिेदन घोयाही उऩभहानगयऩामरकाभा ऩेश गनय 
सबिम्न्धत सिैभा जानकायीको रागी मो सचुना प्रकाम्शत गरयएको छ । 

 

तऩमसर                                                   

१) रु १० को वटकट टाॉस मनिेदन                                        

२) नेऩारी नागरयकताको प्रमतमरऩी 
३) ग्रामभण ऩश ुस्िास््म कामयकतायको हकभा ३५ ददन ेतामरभ प्रभाण ऩत्र, भाकय मसट 

४) जेवटए ऩशऩुारनको उमतणयको हकभा जेवटए िा वट एसएरसी उमतणय गयेको प्रभाण 
ऩत्र, भाकय मसट 

५) आइ एम्स्स ऩशऩुारन उमतणयको हकभा, आइ एम्स्स ऩश ुविऻान उमतणय गयेको प्रभाण 
ऩत्र, भाकय मसट  

६) िडा कामायरमको मसपारयस ऩत्र 

 

अनसुचुी-२ 

 

ऩश ुविभा/ट्यामगॊग कामयक्रभ सॊचारन गनयका रामग सबझौता ऩत्र 
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मो सबझौताऩत्र घोयाही उऩ -भहानगयऩामरका दाङ्ग (मस ऩमछ प्रथभ ऩऺ बमनन)े 
य…………………………………………………………………………….(मस ऩछी वितीम ऩऺ बमनन)े विच ऩश ु
विभा/ट्यामगङ कामयक्रभ सॊचारन गने गरय दिैु ऩऺको भन्जरुयभा मो सबझौता ऩत्रभा 
हस्ताऺय गरय मरमौ/ ददमौ। 
तऩम्शर 

१. मो सबझौताऩत्र सबझौता बएको मभमत ………………………………..गते देम्ख प्रायबब 
बएको भामननछे य सबझौता बएको मभमतरे ………. ददनभा सबऩन्न गनुयऩनेछ । 

२. विमतम ऩऺरे जबभाजबभी ………………………. गाइगोरुको ट्यागीङ गनुयऩनेछ । 
३. प्रथभ ऩऺरे, ददमतम ऩऺरे प्रमत गाइ िा गोरु ट्याग गये िाऩत किोर गये 

िभोम्जभको ऩारयश्रमभक रु ……….(अऺरुऩी ………………………….. भात्र) भा कय 
कटाइ िाॉकी ऩारयश्रमभक िाऩत उऩरव्ध गयाउने छ । 

४. विमतम ऩऺरे दैमनक करयि ………………. गाईगोरुको ट्याग गरय प्रथभ ऩऺ 
सभऺ रयऩोटय गनुयऩनेछ । 

५. प्रथभ ऩऺरे वितीम ऩऺराई गाईगोरुको विियण बनयका रामग पायाभ उऩरव्ध 
गयाउने छ । 

६. उऩरव्ध गयाइएको पायाभभा विविध विियण बयी िडाध्मऺ को सवह गयाई 
ऩशसेुिा शाखाभा  िझुाउनऩुनेछ य शाखारे मथाथय िझुी बिुानीका रामग 
कामायरमभा ऩेश गनेछ । 

७. गाइगोरुको ट्यामगङ गदाय दोश्रो ऩऺराई कुनै साभान्म िा गम्बबय चोटऩटक 
रागेभा प्रथभ ऩऺ म्जबभेिाय हनु ेछैन । 

८. वितीम ऩऺरे प्रमत १००० गाइ/गोरुको ट्याग रगाएय ऩारयश्रमभक बिुानीका 
रमग ऩेश गनय सक्नछे य प्रथभ ऩऺरे सत्म त्म िझुी ऩारयश्रमभक बिुानी गने 
। 
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९. प्रथभ ऩऺरे वितीम ऩऺराई ट्याग य ट्यामगङ भम्शन ट्यामगॊङ कामयक्रभ सभाप्त 
बएऩमछ वपताय गने गरय उऩरव्ध गायाउने छ । 

१०. प्रथभ ऩऺरे िडाहरुभा ट्यामगॊङ गनय आउनिेाये जानकायी ददनेछ बने 
वितीम ऩऺरे िडाहरुभा सभन्िम गरय ट्यामगॊङ कामय गयाउन ेछ । 

११. वितीम ऩऺरे हारका प्रमतस्ऩधी साथीहरु िा अन्म मोग्मता ऩगेुका 
सामथहरुको सहमोग मरई ट्यामगङ गयाउन सक्नछे । 

१२. वितीम ऩऺरे कृषकहरुसॊग सल्राह सभन्िम गरय ट्यामगङ गनुयऩनेछ । 

१३. प्रथभ ऩऺरे कृषकहरुभा ट्यामगङ गयाउन उत्प्रयेणा को बमुभका 
खेल्नऩुनेछ । 

१४. मो सबझौताभा उल्रेख बएका कुयाहरुभा मस िभोम्जभ य अन्म 
कुयाहरुभा प्रचमरत ऐन मनमभअनसुाय हनुछे। 

 

इमत सबित २०………...........।…….।……….. शबुभ ्
दोस्रो ऩऺ                                         ऩवहरो ऩऺ् 

दस्तखत्                                      दस्तखत 

मभमत्                                                  मभमत् 
नाभ् ……………………………………श्री ……………………………   प्रभखु प्रशासवकम 
अमधकृत 

िेगाना् घोयाही …………….. भो न ………………………………...              

 

योहफय 
दस्तखत्          दस्तखत 

दोश्रो ऩऺको तपय िाट          प्रथभ ऩऺको 
तपय िाट  
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नाभ्                                 नाभ् शाखा 
प्रभखु 

िेगाना्          ऩद् 
…………………. 

अनसूुची-३ 

ट्यामगङ येकडयको रामग पायाभ 

कस कृषकको नाभ 
थय 

िेगाना टोर पोन 
न. 

गाई 
ट्याग नॊ 

िाच्छी 
ट्याग नॊ. 

गोरु 
ट्याग नॊ.  

िाच्छो 
ट्याग नॊ. 

कैवपमत 

१          

२          

३          

४          

५          

६          

७          

 

 

 

ट्यामगॊङ्ग गनेको हस्ताऺय                      िडाध्मऺ हस्ताऺय 

                                                                                  

                                                                                    आज्ञाले‚ 

                                                                                  ऋषिराम के.सी. 

                                                                        प्रमुख प्रशासकीय अषिकृत 

 

 

 

 

 

 

 

 


