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सािदुायर्क पश ुव्र्वस्थापन कार्ययवमि, २०७९ 
 

प्रस्िावनााः वीरेन्द्रनगर नगरपामिका मित्र सािदुायर्क पश ु(वेवाररसे रुपिा छाडा छाडीएका गाई गोरु) को 
सिचुिि व्र्वस्थापन गरी वीरेन्द्रनगरिाई सफा, स्वच्छ, सनु्द्दर र सरुचिि शहर बनाउन एवि ्पश ुअमिकारको 
संरिण गनय वाञ्छनीर् िएकोिे, 

स्थानीर् सरकार सञ् िािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) बिोचिि वीरेन्द्रनगर नगर 
कार्यपामिकािे र्ो कार्ययवमि बनाई िाग ुगरेको छ। 

 
पररच्छेद-१  
प्रारचभिक 

1. संचिप्त नाि र प्रारभिाः 
(1)  र्स कार्ययवमिको नाि “सािदुायर्क पश ुव्र्वस्थापन कार्ययवमि, २०७९” रहेको छ। 

(२)  र्ो कार्ययवमि िरुुन्द्ि प्रारभि हनुेछ।   
2. पररिाषााः यवषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्ययवमििा,- 

(क) “पामिका” िन्नािे वीरेन्द्रनगर नगरपामिका सभझन ुपछय। 
(र्ख) “कार्यपामिका” िन्नािे वीरेन्द्रनगर नगरकार्यपामिका सभझन ुपछय। 
(ग) “सािदुायर्क पश”ु िन्नािे िामिक पयहिान िएका वा निएका पशिुनीबाट छाडा रुपिा 

छामडएका गाई गोरु सभझन ुपछय । 
(घ) “गौशािा” िन्नािे सािदुायर्क पश ुराचर्खएको स्थान एवि ्संरिना िथा सभपत्ती रहेको िेत्रिाइ 

सभझन ुपछय। 
(ङ) “गौशािा सञ्चािक” िन्नािे सािदुायर्क पशहुरु रहेको गौशािाको सिचुिि व्र्वस्थापन एवि ्

सञ् िािन गनय चिभिेवारी पाएको पििाइ सभझन ुपछय । 
(ि) “समिमि” िन्नािे दफा ५ बिोचििको सािदुायर्क पश ुव्र्वस्थापन समिमि सभझन ुपछय। 
(छ) “संघीर् िन्द्त्रािर्” िन्नािे संघीर् सरकारका िन्द्त्रािर् सभझन ुपछय । 
(ि) “प्रदेश िन्द्त्रािर्” िन्नािे प्रदेश सरकारका िन्द्त्रािर् सभझन ुपछय । 
(झ) “कार्ायिर्” िन्नािे वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपामिकाको कार्ायिर् सभझन ुपछय र यवषर्गि शार्खा 

िथा वडा समिमिको कार्ायिर् सिेििाइ बझुाउनेछ । 
(ञ) “संघीर् कार्ायिर्” िन्नािे संघीर् सरकार अन्द्िगयिका यवषर्गि कार्ायिर्िाइ बझुाउनेछ । 
(ट) “प्रदेश कार्ायिर्” िन्नािे प्रदेश सरकार अन्द्िगयिका यवषर्गि कार्ायिर्िाइ बझुाउनेछ । 
(ठ) “संर्ोिक” िन्नािे दफा ५ बिोचििको समिमिको संर्ोिक सभझन ुपछय। 
(ड) “संस्थागि िेत्र” िन्नािे दफा १५ बिोचिि र्ोग्र्िा पगेुको िेत्र सभझन ुपछय। 
(ढ) “सािदुायर्क कार्य” िन्नािे सावयिमनक िेत्रिा िाि पगु्ने कार्य सभझन ुपछय । 
(ण) “कार्यक्रि” िन्नािे सािदुायर्क पश ुिथा सरसफाइ व्र्वस्थापन सभबन्द्िी कार्यक्रि सभझन ु

पछय। 
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(ि) “आर्आियन यक्रर्ाकिाप” िन्नािे गौशािा िथा सरसफाइ ब्र्वस्थापनको ददगोपना एवि ्
आत्िमनियरिाको िामग सञ् िािन गररने आर्आियन यक्रर्ाकिाप सभझन ुपछय। 

(थ) “प ंिीगि अनदुान” िन्नािे सभपत्ती मसियना हनुे कार्यिा उपर्ोग हनुे गरी शसिय वा मनशिय 
रुपिा प्राप्त वा उपिब्ि गराइन ेरकि सभझन ुपछय । 

(द) “प्रशासमनक अनदुान” िन्नािे िाि ुवा सञ् िािन र्खियको कार्यिा उपर्ोग हनुे गरी शसिय वा 
मनशिय रुपिा प्राप्त वा उपिब्ि गराउने रकि सभझन ुपछय । 

(ि) “स िना प्रणािी” िन्नािे सािदुायर्क पशहुरुको ट्यामगङ्ग गरी पयहिान सयहिको िथ्र्ाङ्कीर् 
स िना एवि ्अमििेर्ख अद्याविीक रुपिा राख्न प्रर्ोगिा ल्र्ाइएको स िना प्रयवमििा आिाररि 
व्र्वस्थापन स िना प्रणािीको सफ्ट्वेर्र एप्िीकेसनिाइ सभझन ुपछय । 

(न) “संस्थागि प ूँिी” िन्नािे कुनै पमन शेर्र सदस्र् वा सदस्र् वा ब्र्चिको हक निाग्ने र 
बाूँडफाूँट गरी यविरण गनय नमिल्ने िर प्रिमिि कान न िथा र्स कार्ययवमि बिोचिि स्वीकृि 
कार्यक्रि अन्द्िगयि सभपत्ती मसियनाको िामग िगानी गनय सयकने प ूँिी सभझन ुपछय। 

(ऩ) “शेर्र प ूँिी” िन्नािे सहकारी संस्था वा कभपनीको सदस्र्हरुबाट र्खररद गरीएको र उनीहरुको 
हक िाग्ने एवि ्मनर्िानसुार यफिाय गनुय पने कुि प ूँिी वा र्सको अंश सभझन ुपछय। 

(प) “सहकारी संस्था” िन्नािे प्रिमिि कान न बिोचिि दिाय िएको सहकारी संस्था सभझन ुपछय। 
(फ) “कभपनी” िन्नािे प्रिमिि कान न बिोचिि दिाय िएको कभपनी सभझन ुपछय। 
(ब) “कोष” िन्नािे दफा २१ बिोचििको कोष सभझन ुपनेछ । 

पररच्छेद-२ 
नीमि िथा उद्दशे्र् 

3. नीमिाः पामिकाको अमिकार िेत्र, िागयदशयन एवि ् प्रिमिि कान न बिोचिि संस्थागि िेत्रसूँगको 
साझेदारीिा सािदुायर्क पश ुिथा सरसफाइको व्र्वस्थापन गदाय मनभन नीमि मिइनेछाः- 
(क) सहकार्य िथा सिन्द्वर्ाः सािदुयर्क पश ुिथा सरसफाइ व्र्वस्थापन गनय स्पष्ट कार्य र ि मिका 

सयहि संस्थागि िेत्रसूँग आवश्र्क सिन्द्वर् िथा सहकार्य गररनेछ । 
(र्ख) मििव्र्र्ीिााः सािदुयर्क पश ुिथा सरसफाइ व्र्वस्थापन गनय मििव्र्र्ीिा कार्ि हनुे गरी 

संस्थागि िेत्रसूँग सहकार्य गररनेछ । 
(ग) आत्िमनियरिााः पामिकािाइ क्रिश आमथयक व्र्र्िार कि हदैु आत्िमनियरिा कार्ि हनु ेप्रकारको 

सञ् िािन िथा व्र्वस्थापकीर् प्रबन्द्ि अविभबन गररनेछ । 
(घ) सािदुायर्क अपनत्वाः संस्थागि िेत्रिा िेरै व्र्चिहरु आवद्ध िइ उनीहरुको िगानी िथा 

सहिामगिािा सिदुार्को ि मिकािाई प्रिावकारी गराउन ेव्र्वस्था अविभबन गररनेछ । 
(ङ) चिभिेवारी िथा उत्तरदायर्त्वाः गौशािा व्र्वस्थापनको यवषर्िा संस्थागि िेत्रिाइ चिभिेवार र 

उत्तरदायर् बनाइनेछ । 
4. उद्दशे्र्ाः सािदुायर्क पश ुिथा सरसफाइ व्र्वस्थापन गने सभबन्द्ििा देहार्का उद्दशे्र् हनुेछनाः- 

(क) सरोकारवािाहरुसूँग साझेदारी एवि ्सहकार्य गरी सािदुायर्क पश ुिथा सरसफाइ व्र्वस्थापनको 
कार्य गने । 
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(र्ख) आपसी सभझौिािा आिाररि रहेर संस्थागि िेत्रसूँग सहकार्य गरी गौशािािाइ व्र्वसायर्क 
एवि ्आत्िमनियर बनाउने । 

(ग) स िना प्रयवमििा आिाररि प्रणािीिा गाइ गोरुहरुको पयहिान सयहिको अमििेर्ख रार्खी 
सािदुायर्क पशहुरुको संरिण, व्र्वस्थापन गने । 

(घ) सािदुायर्क पश ुिथा सरसफाइ व्र्वस्थापनिा प्रिावकारी ि मिका मनवायह गनय सिदुार् एवि ्
सरोकारवािाहरुिाइ सहिीकरण गने । 

(ङ) संस्थागि िेत्रिे सञ् िािन गरेको व्र्वसायर्क कार्यहरुिा पामिकािे सिेि शेर्र िगानी गनय 
सक्न े। 

(ि) सािदुायर्क पशकुो िि ितु्र िथा शहरी िेत्रको कुयहन ेफोहोरको प्रशोिन िाफय ि िैयवक िि 
िथा बार्ोग्र्ास उत्पादन र मबक्री यविरण गरी गौशािािाइ आत्िमनियर बनाउने। 

(छ) गाई गोरु संरिण िथा गाई गोरु को िािीक िहत्व प्रवयद्धनका कृर्ाकिाप िथा अमिर्ान 
संिािन गने ।  

पररच्छेद-३ 
समिमि सभबन्द्िी व्र्वस्था 

5. समिमिाः (१) सािदुायर्क पशकुो सिचुिि व्र्वस्थापन गनय देहार् बिोचििको एक सािदुयर्क पश ु
व्र्वस्थापन समिमि रहनेछाः- 

(क) उपप्रिरु्ख        - संर्ोिक 

(र्ख)  आमथयक यवकास समिमि संर्ोिक     - सदस्र् 
(ग) वािावरण, सरसफाइ िथा यवपद व्र्वस्थापन समिमि संर्ोिक  - सदस्र्  
(घ) नगर कार्यपामिकािे िोकेको कार्यपामिकाको सदस्र् एक िना   - सदस्र्  
(ङ) र्ोिना शार्खा प्रिरु्ख        - सदस्र् 
(ि)  वािावरण िथा यवपद ब्र्वस्थापन शार्खा प्रिरु्ख    - सदस्र्  
(छ)  गौशािा रहेको िेत्रको िामियक वन सिहु वा संघ संस्थाको अध्र्ि - सदस्र् 
(ि) पश ुसेवा शार्खा प्रिरु्ख       -सदस्र् सचिव 

(२) पश ुसेवा शार्खािे समिमिको सचिवािर्को रुपिा कार्य गनेछ । 
(३) गौशािा िथा सरसफाइ व्र्वस्थापनको चिभिेवारी प्राप्त गरेको संस्थागि िेत्र वा संघ संस्थाको 

प्रमिमनमि िथा यवज्ञ एवि ्कियिारीहरुिाइ समिमिको बैठकिा आिचन्द्त्रि गनय सयकनछे । 
(४) संर्ोिकिे सदस्र् सचिवसूँग सिन्द्वर् गरी िोकेको मिमि, सिर् र स्थानिा समिमिको बैंठक 

सञ् िािन हनुछे । 
(५)  समिमिको बैठक आवश्र्किा अनसुार बस् नेछ िर, दईु वटा बैंठक वीिको अवमि िीन ियहना 

िन्द्दा बढी हनुे छैन । 
(६) समिमिको बैंठक िथा मनणयर् सभबन्द्िी अन्द्र् कार्ययवमि समिमि आफैं िे मनिायरण गरे बिोचिि 

हनुेछ । 
6. समिमिको काि, कियव्र् र अमिकाराः सािदुायर्क पश ुिथा सरसफाइ व्र्वस्थापन गने सभबन्द्ििा 
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समिमिको काि, कियब्र् र अमिकार देहार् बिोचिि हनुछेाः- 
(क) नीमिगि िागय मनदेशन गने । 
(र्ख)  र्ोिना िथा कार्यक्रिहरु मनिायरण गने । 
(ग) सिन्द्वर् िथा सहकार्य सभबन्द्िी कार्यर्ोिनाको र्खाका स्वीकृि गने ।  
(घ) वािावरण संरिण, सभवर्द्यन िथा सरसफाइ सभबन्द्िी यक्रर्ाकिाप ििुयिा गने । 
(ङ) कान न ििुयिाका िामग मसफाररस िथा सहिीकरण गने । 
(ि) पामिकाको सािदुायर्क पश ुव्र्वस्थापन सभबन्द्िी कार्यिा असहर्ोग गरेिा वा पश ुछाडा छोडेिा 

हनु ेिररवाना मनिायरणको िामग मसफाररस गने । 
(छ) संस्थागि िेत्र छनौट िथा सभझौिा अवमि थप सभबन्द्िी आिार िथा िापदण्ड मनिायरण गने।  
(ि) आवश्र्क िग्गा िमिनको पयहिान र मसफाररस गने। 
(झ) संस्थागि िेत्र छनौट सभबन्द्िी काि कारवाहीहरुको अनगुिन गने । 

7. र्ोिना शार्खाको ि मिकााः सािदुायर्क पश ुिथा सरसफाइ व्र्वस्थापन सभबन्द्ििा र्ोिना शार्खाको 
ि मिका देहार् अनसुार हनुछेाः- 
(क) र्ोिना िथा कार्यक्रि र बिेट ििुयिािा समिमििाई सहर्ोग गने । 
(र्ख) र्ोिना िथा कार्यक्रिको अनगुिन िथा ि ल्र्ाङ्कन गने । 
(ग) मसियनात्िक िथा नवप्रवियनका कार्यक्रिहरुको यवकास गनय आवश्र्क सिन्द्वर् गने । 

8. वािावरण िथा यवपद व्र्वस्थापन शार्खाको ि मिकााः सािदुायर्क पश ु िथा फोहरिैिा सभबन्द्ििा 
वािावरण िथा यवपद व्र्वस्थापन शार्खाको ि मिका देहार् अनसुार हनुेछाः- 
(क) शहरिाई सािदुायर्क पश ुििु बनाइ र्सका कारणबाट हनुे दघुयटना रोक्न िथा शहरी सौन्द्दर्य 

कार्ि गनय आवश्र्क र्ोिना, कार्यक्रि ििुयिा िथा कार्ायन्द्वर्न गने ।  
(र्ख) कार्यक्रि िथा यक्रर्ाकिाप बीििा प्रिावकारी सिन्द्वर् कार्ि गने गराउन।े 
(ग) सञ्चामिि र्ोिना िथा कार्यक्रिको अनगुिन, ि ल्र्ाङ्कन गने । 
(घ) मसियनात्िक िथा नवप्रवियनात्िक कार्यक्रि िथा यक्रर्ाकिापको ििुयिा गने । 

9. पशसेुवा शार्खाको ि मिकााः सािदुायर्क पश ु व्र्वस्थापनको सभबन्द्ििा पश ु सेवा शार्खाको ि मिका 
देहार् अनसुार हनुेछाः- 
(क) सािदुायर्क पश ु संरिण, व्र्वस्थापन सभबन्द्िी र्ोिना, कार्यक्रि ििुयिा र कार्ायन्द्वर्न गने 

गराउने । 
(र्ख) रोगको रोकथाि िथा उपिार गने । 
(ग) स िना प्रणािीको सफ्ट्वेर्र मनिायण र सािदुायर्क पश ुअमििेर्खको प्रर्ोगिा ल्र्ाउने । 
(घ) सािदुायर्क पशहुरुको ट्यामगङ्ग गरी पयहिान सयहिको िथ्र्ाङ्क एवि ्यववरण सयहिको अमििेर्ख 

स िना प्रणािीिा राख्न े। 
(ङ) स िना प्रणािीिा रहेको अमििेर्ख अनसुार सािदुायर्क पश ुव्र्वस्थापन सभबन्द्िी यक्रर्ाकिापहरु 

ििुयिा गने । 
(ि) गौशािािा रहेका सािदुायर्क पशहुरुको शव व्र्वस्थापन गने स्थान पयहिान िथा अनिुमि 
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सभबन्द्िी कार्यहरु गने ।  
(छ) पाररचस्थमिक प्रणािीिा सहर्ोग गनय मगद्ध िोिन स्थान पयहिान िथा अनिुमि सभबन्द्िी कार्यहरु 

गने । 
(ि) मसियनात्िक कार्यक्रि िथा यक्रर्ाकिापको ििुयिा गने । 
(झ) सञ्चामिि र्ोिना िथा कार्यक्रिको अनगुिन, ि ल्र्ाङ्कन गने । 

10. वडा समिमिको ि िीकााः सािदुायर्क पश ुिथा सरसफाइ व्र्वस्थापनको सभबन्द्ििा वडा समिमिको 
ि मिका देहार् अनसुार हनुछेाः- 
(क) वडा मित्रको सािदुायर्क पशहुरुको पयहिान सयहिको िथ्र्ाङ्क एवि ्यववरण स िना प्रणािीिा 

प्रयवयष्ट गने गराउने । 
(र्ख) कार्यक्रि िथा यक्रर्ाकिाप बीििा प्रिावकारी सिन्द्वर् कार्ि गने गराउन।े 
(ग) सािदुायर्क पश ुिथा सरसफाइ व्र्वस्थापन सभबन्द्िी आवश्र्क र्ोिना, कार्यक्रि ििुयिा िथा 

कार्ायन्द्वर्न गने गराउने । 
(घ) सािदुायर्क पश ु िथा सरसफाइ व्र्वस्थापन सभबन्द्िी मनर्ि यवपररिका कार्यिा मनिायररि 

िररवाना असिु गने गराउन े। 
(ङ) सडकिाइ सािदुायर्क पश ुििु बनाइ र्सका कारणबाट हनुे दघुयटना रोक्न िथा शहरी सौन्द्दर्य 

कार्ि गनय आवश्र्क र्ोिना, कार्यक्रि ििुयिा िथा कार्ायन्द्वर्न गने । 
(ि) सािदुायर्क पश ुव्र्वस्थापनको कार्य गनय चिभिेवारी प्राप्त गरेको संस्थागि िेत्रसूँग सिन्द्वर्, 

सहकार्य गने गराउने । 
(छ) मसियनात्िक कार्यक्रि िथा यक्रर्ाकिापको ििुयिा गने । 
(ि) संस्थागि िेत्रको कार्य िथा सञ्चामिि र्ोिना, कार्यक्रिको अनगुिन, ि ल्र्ाङ्कन गने । 

11. पामिकाको ि िीकााः सािदुायर्क पश ुिथा सरसफाइ व्र्वस्थापन सभबन्द्ििा नीमिगि मनणयर्, र्ोिना 
िथा बिेटको स्वीकृमि एवि ् प्रिावकारी कार्ायन्द्वर्नका िामग सिन्द्वर्, सहकार्य िथा अनगुिन, 
ि ल्र्ाङ्कन गने गराउन ेहनुेछ । 

12. कार्ायिर्को ि िीकााः सािदुायर्क पश ुिथा सरसफाइ व्र्वस्थापन सभबन्द्ििा स्वीकृि नीमि, र्ोिना 
िथा बिेटको प्रिावकारी कार्ायन्द्वर्न िथा अनगुिन गने गराउने हनुेछ। 

पररच्छेद-4 
गौशािा सञ् िािन िथा व्र्वस्थापन 

13. गौशािा सञ् िािन िथा व्र्वस्थापन यवमिाः दफा १७ बिोचिि छनौट िएको संस्थागि िेत्रबाट 
पामिका सूँगको सभझौिा अनसुार गौशािाको सञ् िािन िथा व्र्वस्थापन गररनेछ । 

14. अन्द्र् यवमिाः दफा १७ अनसुार संस्थागि िेत्र छनौट हनु नसकेको अवस्थािा गौशािाको सञ् िािन 
िथा व्र्वस्थापन गनय देहार्को िध्रे् कुनै एक यवमि अविभबन गनय सयकनेछाः- 
(क) कार्ायिर्को मनणयर् अनसुार पामिका अन्द्िगयिको सभबचन्द्िि शार्खाबाट िनशचि व्र्वस्था गरी 

पामिका आफैिे गौशािाको सञ् िािन िथा व्र्वस्थापन गने । 
(र्ख) कार्ायिर्को मसफाररसिा कार्यपामिकाको मनणयर् बिोचिि उपर्िु पि पररिािन गने । 
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पररच्छेद-५ 

संस्थागि िेत्रको छनौट िथा सभझौिा 
 

15. संस्थागि िते्रको र्ोग्र्िााः गौशािा सञ् िािन िथा व्र्वस्थापन गने सभबन्द्ििा सि ह वा सहकारी वा 
कभपनी वा गैरसरकारी संघसंस्थाको रुपिा प्रिमिि कान न बिोचिि दिाय िएका संस्थागि िेत्रको 
र्ोग्र्िा देहार् बिोचिि हनुपुनेछाः- 
(क) स्वीकृि यविान वा प्रबन्द्ि पत्र वा यवमनर्ि वा मनर्िाविीिा गौशािा व्र्वस्थापन सभबन्द्िी 

उद्देश्र् िथा कार्य रहेको । 
(र्ख) कचभििा पामिका मित्र कार्यिेत्र रहेको। 
(ग) पामिकाको िेत्र मित्र स्थार्ी बसोबास िएका कचभििा ५० िना िन्द्दा बढी शरे्र सदस्र् वा 

सदस्र् रहेको। 
(घ) व्र्वसायर्क कार्य गनयको िामग शेर्र प ंिी वा संस्थागि प ंिी रहेको । 
(ङ) स्वीकृि यविान वा प्रबन्द्ि पत्र वा यवमनर्ि वा मनर्िाविीिा संस्थागि आत्िमनियरिाको िामग 

कोष स्थापना गने व्र्वस्था रहेको । 
(ि) सहकारीको हकिा कृयष िथा पशपुािन सभवचन्द्ि कार्य गदे आएको र गौशािा िथा सरसफाइ 

सभबन्द्िी उद्देश्र् रहेको । 
(छ) कािो स िीिा नपरेको एवि ्भ्रष्ट्रािार िन्द्र् कसरुिा सिाए नपाएको स्वघोषणा गरेको । 

16. संस्थागि िेत्रको काि, कियव्र् र अमिकाराः गौशािा सञ् िािन िथा व्र्वस्थापन सभबन्द्ििा संस्थागि 
िेत्रको काि, कियव्र् र अमिकार देहार् बिोचिि हनुछेाः- 
(क) कार्ायिर्सूँग िएको सभझौिा अनसुार गौशािाको सञ् िािन िथा व्र्वस्थापन गने । 
(र्ख) गौशािा िथा सरसफाइ सभबन्द्िी र्ोिना िथा कार्यक्रि र बिेट ििुयिा गनय कार्ायिर्िाई 

सहर्ोग गने । 
(ग) कार्ायिर्को नीमि, मनदेशनिाइ मनर्िानसुार कार्ायन्द्वर्न गने ।  
(घ) मसियनात्िक कार्यक्रि यवकास गनय आवश्र्क सिन्द्वर् गने । 
(ङ) सरोकारवािाहरुसूँगको सिन्द्वर् िथा सहकार्यिा छाडा, वेवाररसे िथा पश ुिनीबाट प्राप्त गाई, 

गोरुहरुको संरिण एवं व्र्वस्थापन गनय गौशािा सञ् िािन गने । 
(ि) आत्िमनियर एवि ्ददगो रुपिा गौशािाको सञ् िािन िथा व्र्वस्थापन गनय आवश्र्क रणनीमि, 

र्ोिना िथा कार्यक्रिहरु कार्ायन्द्वर्न गने । 
(छ) उद्देश्र् िथा प्रकृमि मिल्ने अन्द्र् सािदुायर्क संस्था िथा सिहुसूँग सहकार्य गरी गौशािा िथा 

सरसफाइ व्र्वस्थापन सभबन्द्िी कार्य गने । 
(ि) ि संरिण, ििािार ब्र्वस्थापन, िि प नाः िरण िथा हररर्ािी कार्ि गनय िाि, ििैर्ा, पोर्खरी 

एवि ्िेक ड्याि एवि ्वािावरण संरिण, सभवर्द्यन िथा व्र्वस्थापन सभबन्द्िी कार्य गने । 
(झ) कार्ायिर्िे िोके बिोचििको अन्द्र् कार्यहरु गने । 

17. संस्थागि िेत्र छनौट र सभझौंिााः गौशािा सञ् िािन िथा व्र्वस्थापनको चिभिा मिने संस्थागि 



7 
 

िेत्रको छनौट गदाय देहार्को प्रयक्रर्ा परुा गनुय पनेछाः- 
(१) र्ो कार्यमबमि िथा प्रिमिि कान न बिोचििका यवषर्हरु र्खिुाइ स्थानीर् सञ् िार िाध्र्ििा 

कचभििा पन्द्र ददनको भर्ाद ददइ अनसु िी -१ बिोचिि संस्थागि िेत्र छनौटका िामग प्रस्िाव 
पेश गनय कार्ायिर्िे सावयिमनक रुपिा स िना प्रकाशन गनुय पनेछ । 

(२) स िना अनसुार र्ोग्र्िा िथा आिार परुा िएका संस्थागि िेत्रिे अनसु िी - २ अनसुारको 
प्रस्िाव कार्ायिर्िा दिाय गराउन ुपनेछ र प्राप्त प्रस्िावहरु सचिवािर् शार्खािे अमििेर्ख राचर्ख 
ि ल्र्ाङ्कनका िामग समिमििा पठाउन ुपनेछ । 

(३) समिमििे संस्थागि िेत्र छनौटको िामग प्राप्त प्रस्िावहरु अनसु िी - ३ बिोचिि ि ल्र्ाङ्कन गरी 
बैकचल्पक प्रस्िाव सिेि कार्यपामिका सिि मसफाररस गनुय पनेछ । 

(४) समिमििाइ प्रस्िावहरु ि ल्र्ाङ्कन गनय सहर्ोग परु् र्ाउन देहार्को प्रायवमिक उपसमिमि हनुेछ । 
(क) प्रिरु्ख प्रशासयकर् अमिकृि वा मनििे िोकेको अमिकृि - संर्ोिक 
(र्ख) पश ुसेवा शार्खा प्रिरु्ख      - सदस्र् 
(ग) र्ोिना शार्खा प्रिरु्ख      - सदस्र् 
(घ) प वायिार शार्खाको प्रायवमिक (इन्द्िीमनर्र)   - सदस्र् 
(ङ) वािावरण िथा यवपद व्र्वस्थापन शार्खा प्रिरु्ख  - सदस्र् 
(ि) आमथयक प्रशासन शार्खा प्रिरु्ख     - सदस्र् 

(५) उपदफा (३) बिोचिि मसफाररस िएको संस्थागि िेत्र कार्यपामिकाबाट छनौट गनुय पनेछ । 
(६) उपदफा (५) बिोचिि छनौट िएको संस्थागि िेत्रिाइ साि ददन मित्र सभझौिा गनय आउन 

कार्ायिर्को स िना पाटी वा वेबसाइट िाफय ि सावयिमनकीकरण गरी िानकारी ददन ुपनेछ।  
(७) उपदफा (५) बिोचिि छनौट िएको संस्थागि िते्र सूँग कार्यिर्िे अनसु िी - ४ बिोचिि 

सभझौिा गनेछ । 
(८) उपदफा (७) बिोचिि सभझौिा गने संस्थागि िेत्रिे अनसु िी - ५ बिोचिि कबमुिर्िना वा 

प्रमिवद्धिा गनुय पनेछ । 
(९) उपदफा (५) बिोचििको छनौट िएको संस्थागि िेत्र साि ददन मित्र सभझौिा गनय नआएिा 

सभझौिा गने अवमि सयकएको साि ददन मित्र वैकचल्पक संस्थागि िेत्रिाइ कार्ायिर्िे छनौट 
गनुय पनेछ । 

(१०) उपदफा (९) बिोचिि छनौट िएको संस्थागि िते्रसूँग कार्ायिर्िे अनसु िी - ४ बिोचिि 
सभझौिा गनुय पनेछ । 

(११) कुनै पमन संस्थागि िेत्रसूँग सभझौिा हनु नसकेिा र्सै दफा बिोचििको प्रकृर्ा प नाः परुा गरी 
सावयिमनक िते्र छनौट गनुय पनेछ । 

(१२) िेश्रो पटक सभिको स िनािा पमन कुनै सावयिमनक िेत्रसूँग सभझौिा हनु नसकेिा दफा १४ 
अनसुार गौशािा सञ् िािन गररनेछ । 

18. स्वािीत्व फरक िएको अवस्थााः गौशािा रहेको िमिन पामिकाको स्वामित्विा निएको हकिा देहार् 
अनसुार हनुेछाः- 
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(क) उि िमिनको स्वामित्व िएको वा िमिन प्रर्ोग गने चिभिा पाएको पिको स्वीकृि कार्यर्ोिना 
अनसुारको िेत्रिा र्स कार्ययवमि बिोचिि कार्यपामिकाको मनणयर् अनसुार गौशािा सञ् िािन 
गनय बािा पने छैन । 

(र्ख)  पामिकाबाट िगानी िएको सभपत्ती र सािदुायर्क पश ुव्र्वस्थापनको िेत्रिा पामिकाको दायर्त्व 
िएको यवषर्हरुिा पामिकािे सभझौंिा गनेछ । 

19. सभझौंिा अवमि र अवमि थपाः (१) दफा १७ बिोचिि छनौट िएको संस्थागि िेत्र र कार्ायिर् वीि 
हनुे सभझौंिाको अवमि न्द्र्नुिि साि वषयको हनुेछ । 
(२) उपदफा (१) बिोचिि सभझौिाको अविी सयकन ुिन्द्दा कभिीिा मिन ियहना अगाडी सभझौिा 

अवमि प नाः थप गनयको िामग संस्थागि िेत्रिे कार्ायिर्िा मनवेदन ददन ुपनेछ । 
(३)  उपदफा (२) बिोचिि मनवेदन प्राप्त िए पमछ कार्ायिर्िे प्रिमिि कान न िथा सभझौिा शियहरु 

पािना िए निएको िगार्िका स िकहरुको आिारिा थप गनुय पने सभझौिा अवमि सिेि 
र्खिुाइ समिमििा मसफाररस गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोचिि िएको मसफाररस अध्र्र्न गरी समिमििे सभझौिा अवमि थप सभबन्द्िी 
रार् सयहि कार्ायपामिकािा मसफाररस गनुय पनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोचिि िएको मसफाररस अनसुार कार्यपामिकािे प नाः सोही संस्थागि िेत्र सूँग 
न्द्र् निि ्पाूँि वषय सभझौिा अवमि थप गनुय पनेछ । 

(६) िामथ िनुसकैु कुरा िेचर्खएको िएिा पमन सायवकको संस्थागि िेत्रिे गौशािा व्र्वस्थापनिा 
कुनै गनुासो नआउन े गरी उत्कृष्ठ कार्य गरेको अवस्थािा कार्ायिर्को मसफाररसिा 
कार्यपामिकािे सोझै पाूँि वषयको िामग भर्ाद थप गनय सक्नेछ । 

(७) उपदफा (६) अनसुार एक पटकको िामग सोझै थप िएको सभझौिा अविी सयकए पमछ 
संस्थागि िेत्र छनौट गनय प नाः दफा १७ को प्रयक्रर्ा परुा गनुय पनेछ । 

(८) उपदफा (५) र (६) बिोचिि मनणयर् िएको अवस्थािा कार्ायिर्िे अनसु िी - ४ बिोचिि प नाः 
सभझौिा गनुय पनेछ ।  

20. सभझौिाको अन्द्त्र्ाः (१) पश ुसेवा शार्खा वा कार्ायिर् वा समिमििे गरेको अनगुिन िथा ि ल्र्ाङ्कनिा 
देहार्को अवस्था देचर्खएिा कार्ायिर् र संस्थागि िेत्र वीिको सभझौिा अन्द्ि हनु सक्नेछाः-  

(क) प्रिमिि कान न यवपररिका कार्य गरेिा । 
(र्ख) कार्ायिर्सूँग िएको सभझौिा यवपररि कार्य गरेिा । 
(ग) अमिकारको दरुुपर्ोग िथा भ्रष्ट्रािारिन्द्र् कार्य गरेिा । 
(घ) संस्थागि िेत्रिे र्खटाएको कियिारीिाई िात्र गौशािाको काििा िगाइ संस्थागि 

िेत्रको सञ्चािक मनस्कृर् िएिा । 
(ङ) संस्थागि िेत्रिे आफुिाइ िोयकएको चिभिेवारी मनवायह गनय नसक्ने यवषर् मिचर्खि रुपिा 

कार्ायिर्िाइ पत्र िाफय ि िानकारी गराएिा । 
(ि) कार्ायिर्बाट गौशािा व्र्वस्थापन सभबन्द्ििा ददएको मनदेशन अनसुार कार्य नगरेिा। 

(२)  उपदफा (१) अनसुारको अवस्था देचर्खएिा कार्ायिर्िे साि ददनको फरकिा कचभििा िीन 
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पटक सभि िेिावनी वा स्पयष्टकरण पत्र कार्ायिर्को स िना पाटी वा वेवसाइटबाट सावयिमनक 
गरी संस्थागि िेत्रिाइ िानकारी गराउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोचििको यवषर्िा संस्थागि िेत्रिे ददएको स्पयष्टकरण चित्त नबझेुिा सभझौिा 
िङ्ग गनयको िामग कार्ायिर्िे समिमििा मसफाररस गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (३) अनसुार प्राप्त मसफाररसिा छिफि गरी समिमििे कार्यपामिका सिि सभझौिा 
िङ्गको िामग मसफाररस गनुय पनेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोचिि प्राप्त मसफाररस अध्र्र्न गरी मसफाररस प्राप्त िएको मिमििे िीस ददन 
मित्र कार्यपामिकािे सभझौिा िङ्ग गनुय पनेछ । 

(६) उपदफा (५) अनसुार सभझौिा िङ्ग िएको पत्र कार्ायिर्िे आफ्टनो स िना पाटी वा वेवसाइटबाट 
सावयिमनक गरी संस्थागि िते्रिाइ िानकारी गराउन ुपनेछ । 

(७) र्स दफा बिोचििका यवषर्हरुिा संस्थागि िेत्रिे कान नी उपिार मिन सक्नछे । 
पररच्छेद-६ 

कोष स्थापना र सञ् िािन सभबन्द्िी व्र्वस्था 
21. कोष: गौशािा िथा सरसफाइ व्र्वस्थापनका िामग कार्यसञ् िािन र अिर्कोष गरी दईुवटा छुट्टा 

छुटै्ट कोष हनुछे । 
22. कार्य सञ् िािन कोषाः (१) कार्य सञ् िािन कोषिा देहार् बिोचििका रकि रहनेछन ्:- 

(क) नेपाि सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीर् िह बाट प्राप्त हनुे रकि, 
(र्ख) कुनै यवदेशी सरकार वा रायष्ट्रर् वा अन्द्िराययष्ट्रर् सङ् घ संस्थाबाट प्राप्त हनुे रकि, 
(ग) दफा २३ को उपदफा (५) बिोचििको अिर् कोषबाट प्राप्त हनुे ब्र्ािको नब्बे प्रमिशि 

बापिको रकि, 
(घ) कुनै दािा व्र्िी वा संस्था वा मनकार्बाट प्राप्त हनुे रकि, 
(ड) अन्द्र् कुनै स्रोिबाट प्राप्त हनु ेरकि । 

(२) अन्द्िराययष्ट्रर् सङ् घ संस्थाबाट सहर्ोग प्राप्त गदाय प्रदेश सरकार िाफय ि नेपाि सरकारको स्वीकृमि 
मिन ुपनेछ। 

(३) कोषको रकि "क" बगयको वाचणज्र् बैंकिा र्खािा र्खोिी िभिा गनुय पनेछ । 
(४) कोषको र्खािा सञ् िािन संस्थागि िेत्रको अध्र्ि, कोषाध्र्ि र व्र्वस्थापकको संर्िु 

दस्िर्खिबाट हनुछे । 
(५) कोषको रकि वायषयक स्वीकृि कार्यक्रि अनसुार गौशािा िथा सरसफाइ व्र्वस्थापनिा सहर्ोग 

पगु्ने सञ् िािन िथा प ूँिीगि चशषयकिा र्खिय गनुय पनेछ । 
(६) कोषको आन्द्िररक िेर्खा पररिण प्रत्रे्क िार ियहनािा कार्ायिर्बाट हनुेछ । 
 

23. अिर् कोषाः 
(१) गौशािा िथा सरसफाइको कार्यिा ददगो आत्िमनियरिाको िामग गौशािाको नाििा एक 

अिर्कोष स्थापना र सञ् िािन हनुेछ । 
(२) अिर् कोषिा िभिा हनुे रकि संकिनको िामग प्रर्ोग हनुे नगदी रमसद कार्ायिर्बाट प्रिाणीि 
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िएको हनु ुपनेछ र सो को अमििेर्ख कार्ायिर् िथा संस्थागि िेत्रिे राख्न ुपनेछ । 
(३) अिर्कोषिा देहार् बिोचििका श्रोिबाट रकि िभिा हनुेछ:- 

(क) नेपाि सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीर् िह बाट प्राप्त हनुे रकि, 
(र्ख) कुनै यवदेशी सरकार वा रायष्ट्रर् वा अन्द्िराययष्ट्रर् सङ् घ संस्थाबाट प्राप्त हनुे रकि, 
(ग) कुनै दािा व्र्िी वा संस्था वा मनकार्बाट प्राप्त हनुे रकि, 
(घ) संस्थागि िेत्रिे कुनै कार्यक्रि वा कृर्ाकिाप सञ् िािन गरी िभिा गने रकि, 
(ड) अिर् कोष वृयद्धका अमिर्ानवाट आचियि रकि अन्द्र् कुनै स्रोिबाट प्राप्त हनुे रकि। 

(2) अिर् कोषको रकि कार्ायिर्को मसफाररस पत्र अनसुार "क" बगयको वाचणज्र् बैंकिा गौशािा 
अिर् कोषको नाििा िदु्दिी र्खािा र्खोिी िभिा गनुय पनेछ । 

(3) अिर् कोषको ि ि रकि र्खिय वा कुनै कारणबाट घटाउन पाइने छैन । 
(4) अिर्कोषबाट प्राप्त ब्र्ाि आभदानीको दश प्रमिशि प नाः अिर् कोषिा िभिा गनुय पनेछ । 
(5) अिर्कोषबाट प्राप्त ब्र्ाि आभदानीको नब्बे प्रमिशि रकि दफा २२ उपदफा १ (ग) बिोचिि 

कार्यसञ् िािन कोषिा िभिा गनुय पनेछ । 
(6) संस्थागि िेत्रको अध्र्ि, कोषाध्र्ि र पामिकाको प्रिरु्ख प्रशासयकर् अमिकृिवाट िोकीएको 

अमिकृि सयहि िीन िनाको संर्िु दस्िर्खिबाट अिर्कोषको र्खािा सञ् िािन हनुछे । 
(7) गौशािा सञ् िािन गने संस्थागि िेत्र वा सो को संिािक समिमि पररवियन िएको अवस्थािा 

सायवक र्खािा संिािकिे नर्ाूँ र्खािा संिािकिाइ कार्ायिर्को मनदेशन पत्र अनसुार र्खािा 
हस्िान्द्िरण गनुय पनेछ । 

(8) अिर् कोषको र्खािािा िएको रकि कार्ायिर्को मनणयर् अनसुार कार्ायिर्को मसफाररस पत्र 
बाहेक बैंकबाट मनकाल्न वा र्खािा संिािक पररवियन गनय पाइने छैन । 

(9) अिर् कोषको संरिण गनुय कार्ायिर् िथा संस्थागि िेत्रको चिभिेवारी र दायर्त्व हनुछे । 
24. िेर्खाङ्कनाः कार्य सञ् िािन र अिर्कोषिा हनुे आभदानी र र्खियको यहसाब िहािेर्खापरीिकको 

कार्ायिर्बाट स्वीकृि ढाूँिा र िररका बिोचिि राचर्खनेछ । 
25. िेर्खापरीिण: कोषको आभदानी िथा र्खिय र कारोबारको आन्द्िररक िेर्खा पररिण पामिकाको आमथयक 

प्रशासन शार्खा र अचन्द्िि िेर्खापरीिण पामिकाको आन्द्िररक िेर्खापरीिकबाट हनुछे र सो प्रमिवेदन 
कार्यपामिकािा पेश गनुय पनेछ । 

 
पररच्छेद-६ 
यवयवि 

26. सािदुायर्क पशकुो अमििेर्ख राख्नाेः (१) कार्ायिर्िे पामिका मित्रको सािदुायर्क पश ु सभबन्द्िी 
यववरणको अमििेर्ख पामिका र वडा स्िरिा राख् नछे। 
(२) उपदफा (१) बिोचििको अमििेर्ख राख्नको िामग स िना प्रयवमिको उपर्ोग गरी सफ्टटवेर्र 

एप्िीकेशन प्रर्ोग गररनेछ । 
(३) उपदफा (१) बिोचििको अमििेर्खिा सािदुायर्क पशकुो िामिक, ठेगाना अनसुार प्रत्रे्क 

गाइ गोरुको ट्याग नभवर िगार्िको आवश्र्क यववरण हनु ुपनेछ । 
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(४) उपदफा (१) बिोचििको अमििेर्खिा पामिका मित्रको प्रत्रे्क घर पररवारगि रुपिा गाइ 
गोरुको िन्द्ि, ितृ्र् ुर चियवि िगार्िको यववरण रहन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (१) बिोचििको अमििेर्ख राख्न ेकार्यिा वडा समिमिको कार्ायिर्िे िखु्र् ि मिका 
मनवायह गनुय पनेछ । 

(६) र्स दफा बिोचििको यवषर्िा कार्यिर् िथा वडा समिमििे मनर्मिि अनगुिन गनुय पनेछ । 
(७) र्स दफा बिोचिि अमििेर्ख दिाय गने पश ुिनीिाइ पामिकािे कुनै प्रोत्साहन कार्यक्रििा 

सिावेश गराउन सक्कनेछ । 
27. अनगुिन, ि ल्र्ाङ्कन िथा प्रमिवेदन सभबन्द्िी व्र्वस्थााः गौशािा व्र्वस्थापन सभबन्द्ििा अनगुिन, 

ि ल्र्ाङ्कन िथा प्रमिवेदन सभबन्द्िी व्र्वस्था देहार् अनसुार हनुेछ । 
(१) सचिवािर् रहेको शार्खा, कार्ायिर् र समिमििे कुनै पमन सिर्िा गौशािाको अनगुिन, 

ि ल्र्ाङ्कन गनय सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बिोचििको कार्यिा िाग िए अनसुारको कागिाि प्रिाण उपिब्ि गराउन े

साथै आवश्र्क सहर्ोग गने दायर्त्व संस्थागि िेत्रको हनुेछ । 
(३) संस्थागि िेत्रिे प्रत्रे्क आमथयक वषयको पयहिो िीन ियहना मित्र सभझौिा अनसुार वायषयक 

प्रगमि प्रमिवेदन कार्ायिर्िा पेश गनुय पनेछ । 
(४) कार्ायिर्िे गौशािा संिािन िथा व्र्वस्थापन सभबन्द्िी प्रमिवेदन बढीिा प्रत्रे्क छ ियहना 

अवमिको फरकिा कार्यपामिका सिि पेश गनुय पनेछ । 
(५) र्स दफा बिोचििको सबै प्रकारका प्रमिवेदन सचिवािर् रहेको शार्खािे अमििेर्ख राख्न ुपनेछ 

। 
28. सािदुायर्क पशकुो अन्द्र् व्र्वस्थापनाः (१) पामिकािे सञ् िािन गरेको गौशािाको िििा िन्द्दा िेरै 

संख्र्ािा सािदुायर्क पशहुरु पामिका िेत्रिा आइ कृयष वािी, र्ािार्ाि िथा शहरी व्र्वस्थािा गचभिर 
असरहरु पनय सक्ने अवस्था मसियना हनु गएिा समिमििे मनणयर् गरी अन्द्र् चिल्िा वा पामिका वा िेत्रिा 
सािदुायर्क पशहुरु पठाउन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) अनसुार मनणयर् िएिा सािदुायर्क पश ुचिल्िा बायहर िैिाने यवषर्िा आवश्र्क 
पत्र कार्ायिर्िे उपिब्ि गराउन सक्नछे । 

(३) अन्द्र् पामिकाका िथा यकसानहरुिे र्स पामिका िते्रिा सािदुायर्क पश ुपठाई वा छोडी पामिका 
मित्र सिस्र्ा िएको यवषर् दफा ५ बिोचििको समिमििे ठहर गरेिा सो को ब्र्वस्थापनका िामग 
सभवचन्द्िि पामिकािाई िानकारी गराउने र िानकारी गराइएको पामिकािे वेवास्िा गरेिा आवश्र्क 
कावायहीका िामग चिल्िा सिन्द्वर् समिमिको कार्ायिर् र प्रदेश सरकार सिि समिमििे अनरुोि गनेछ ।  

29. अन्द्र् मनकार् सभबन्द्िीाः (१) सािदुायर्क पश ुव्र्वस्थापनको िामग आवश्र्क सहर्ोग, सिन्द्वर् िथा 
सहकार्यको िामग कार्ायिर्िे संचघर् वा प्रदेश िन्द्त्रािर् वा कार्ायिर्िाइ अनरुोि वा सभपकय  गनय वा 
प्रस्िाव पेश गनय सक्नेछ । 

(२)  सािदुायर्क पश ुव्र्वस्थापनको िामग संचघर् वा प्रदेश िन्द्त्रािर् वा कार्ायिर्िे पामिकािाइ 
सहर्ोग गनय सक्नेछ ।  
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30. टोि यवकास संस्था र वडाको पररिािनाः सािदुायर्क पश ुिथा सरसफाइ व्र्वस्थापनको कार्यिा टोि 
यवकास संस्था र वडा समिमििाई आवश्र्किानसुार पररिािन गररनेछ। 

31. िररवाना सभबन्द्िी व्र्वस्थााः 
(१) कुनै पमन व्र्चििे पश ुछाडा छोड्न िथा सािदुायर्क पश ुव्र्वस्थापनिा असहर्ोग गनुय हुूँदैन। 
(२) उपदफा (१) बिोचिि कस र गने व्र्चििाई समिमिको मसफाररसिा पामिकािे मनिायरण गरे 

बिोचििको िररवाना गररनछे। 
(३) िररवाना असिु गनयको िामग प्रर्ोग गररने रमसद कार्ायिर्िे प्रिाणीि गनुय पनेछ । 
(४) उपदफा (३) बिोचििको रमसद बिोचििको यहसावको अमििेर्ख कार्ायिर्िे राख्न ुपनेछ । 
(५) उपदफा (२) बिोचििको िररवाना असिु गने कार्यिा देहार्का संस्था वा मनकार् वा पििाइ 

कार्ायिर्िे कार्यआदेश र आवश्र्क अमिकारपत्र सयहि चिभिेवारी प्रदान गनय सयकनछे । 
(क)  टोि यवकास संस्था, 
(र्ख)  गौशािा ब्र्वस्थापनको चिभिा मिएको संस्थागि िेत्र, 
(ग)  वडा कार्ायिर्, 
(घ)  गैह्र सरकारी संघ संस्था, क्िव,  
(ङ)  सहकारी संस्था । 

(६) उपदफा (५) बिोचििको अमिकार पत्र र चिभिेवारी कार्ायिर्िे मनिायरण गरे बिोचिि हनुेछ। 
(७) उपदफा (५) बिोचििको कार्ायदेश र आवश्र्क अमिकार पत्र प्राप्त गनय उपदफा (५) बिोचििका 

संस्था वा मनकार् वा पििे कार्ायिर्िा मनवेदन ददन ुपनेछ । 
(८) उपदफा (६) बिोचिि प्राप्त मनवेदन िध्रे्बाट सबै वा आचंशक मनवेदकिाइ कार्ायिर्िे छनौट 

गरी कार्य आदेश र आवश्र्क अमिकार पत्र प्रदान गनेछ। 
(९) उपदफा (७) बिोचिि िररवाना असिु गनय अमिकार प्राप्त गरेको संस्था वा मनकार् वा पििे 

कार्ायिर्बाट प्राप्त प्रिाणीि रमसद प्रर्ोग गरी िररवाना असिु गनुय पनेछ। 
(१०) उपदफा (९) बिोचिि िररवाना असिु गररएको रकिको िािीस प्रमिशि रकि कार्ायिर्िे 

िररवाना असिु गने संस्था वा मनकार् वा पििाइ प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गनुय पनेछ र बाूँकी 
साठी प्रमिशि रकि कार्ायिर्को रािश्व र्खािािा िभिा गनुय पनेछ। 

(११) कार्ायिर् आफैिे िररवाना असिु गरेको अवस्थािा िररवानाको सबै रकि कार्ायिर्को रािश्व 
र्खािािा िभिा गनुय पनेछ। 

(१२) िररवाना रकि असिु गररएको मिमििे साि ददन मित्र रािश्व र्खािािा िभिा गररसक्न ुपनेछ। 
(१३) उपदफा (९) बिोचिि प्रोत्साहन रकि प्राप्त गने संस्था वा मनकार् वा पििे उि रकि आफ्टनो 

कार्य संिािन र्खािािा िभिा गनुय पनेछ। 
(१४) िररवाना असिु गने अमिकार प्राप्त गरेको संस्था वा मनकार् वा पििे सो को िेर्खा अमििेर्ख 

रार्खी कार्ायिर्को आमथयक प्रशासन शार्खाबाट िौिामसक रुपिा िेर्खा पररिण गराइ प्राप्त हनु े
प्रमिवेदन कार्ायिर्िा पेश गनुय पनेछ।  

32. गौशािा सभबन्द्िी थप कार्यहरुाः 
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(१) कार्ायिर् वा संस्थागि िेत्रिे गौशािािाई आत्िमनियर बनाउन गोबर िथा ितु्र, शहरी िेत्रको 
कुयहने फोहोर, दिु, नश् ि सिुार आददिा आिाररि उत्पादन, प्रशोिन िथा मबक्री यविरण 
िगार्िका कार्यहरु र गौशािाको अिर् कोष वृयद्धका िामग अमिर्ान गनय सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बिोचििको कार्यका िामग आवश्र्क पने प वायिार मनिायण, सीप िथा प्रयवमिको 
हस्िान्द्िरण िथा उपिब्ििाका िामग पामिकािे सहर्ोग िथा सहिीकरण गनेछ। 

(३) गौशािािा रहेका सािदुायर्क पशहुरुको स्वास्थ्र् अवस्था, पोषण िथा आहाराको िापदण्ड 
सचिवािर् शार्खािे मनिायरण गरी मनर्मिि अनगुिन गनुय पनेछ। 

(४) गौशािािा रहेका सािदुायर्क पशकुो नश् ि सिुार गरी संस्थागि िेत्रिे सिदुार्िा यवक्री यविरण 
गनय सक्नेछ। 

(५) गौशािािा पश ु िनीको गाइ गोरुहरुिाइ मनचिि शलु्क मिइ संस्थागि िेत्रिे बोडयस सेवा 
सञ् िािन गनय सक्नछे। 

(६) र्स दफा बिोचििको यवषर्हरुिा सचिवािर् शार्खािे िापदण्ड िथा कार्ययवमि मनिायरण र सो 
को अनगुिन गनेछ। 

33. पामिकाको दायर्त्व हनुाेः गौशािा आत्िमनियर निए सभिका िामग सािदुायर्क पश ुव्र्वस्थापनको न्द्र् निि 
सञ् िािन र्खियिा पामिकाको सहकार्य गर्न सक्र्े छ िर दफा  १४ बिोचिि संिािन गनुय पने अवस्था 
आएिा िने सभप णय आभदानी र्खियको दायर्त्व पामिकाको हनुे छ ।   

34. दान, दािव्र्ाः 
(१) गौशािाका िामग स्वेचच्छक रुपिा प्राप् ि दान दािव्र् कार्ायिर् वा संस्थागि िेत्रिे स्वीकार 

गनेछ। 
(२) उपदफा (१) बिोचििको दान, दािव्र् दान पेटीका वा बैङ्क र्खािा वा स्वरं् उपचस्थि िई वा 

अन्द्र् कुनै उपर्िु िाध्र्िबाट प्राप् ि हनुे व्र्वस्था कार्ायिर् वा संस्थागि िेत्रिे गनेछ। 
(३) गौशािा व्र्वस्थापनका िामग आवश्र्क पने रकि सङ्किन गनय कार्ायिर् वा संस्थागि िेत्रिे 

कुनै िामियक र्ज्ञ वा अनषु्ठान िस्िा कार्यक्रि सञ् िािन गनय सक्नेछ। 
(४) र्स दफा विोचिि प्राप्त हनु ेरकि कार्ायिर्को मनणयर् अनसुार कोषको र्खािाहरुिा िभिा गनुय 

पनेछ। 
(५) र्स दफा बिोचििको दान, दािब्र् प्राप्त िए पमछ सो वापि कार्ायिर्िे प्रिाणीि गरेको रमसद 

दान दािव्र् रकि प्रदान गने पििाइ उपिब्ि गराउन ुपनेछ िर  
(६) र्स दफा बिोचिि दािा पि पयहिान निएको वा दान पेटीकािा रकि िभिा िएको हकिा 

संिािक पदामिकारी िध्रे्बाट िीन िना, कार्ायिर्को प्रमिमनमि एक िना र व्र्वस्थापक 
कियिारीको रोहवरिा ििुलु्का र्खडा गरी प्राप्त रकि गन्द्िी गरी रमसद िारी गनुय पनेछ। 

(७) दान, दािव्र् रकिको रमसद बिोचििको यववरण तै्रिामसक रुपिा कार्ायिर् वा संस्थागि िेत्रिे 
वेबसाइट िागर्िका सञ् िारका िाध्र्िबाट सावयिमनकीकरण गनुय पनेछ। 

35. स्वरं्सेवक पररिािनाः गौशािा िथा सरसफाइ व्र्वस्थापन िगार्ि सािदुायर्क कार्यिा देहार् अनसुार 
स्वरं् सेवक पररिािन गनय सयकनछे। 
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(१) कार्ायिर् वा संस्थागि िेत्रिे गौशािा िथा सरसफाइको कार्यिा सहिीकरण, सिन्द्वर्, सहकार्य 
िथा सहर्ोग गनय स्वरं्सेवक पररिािन गनय सयकनछे। 

(२) स्वरं्सेवक छनौट, पररिािन िथा सेवा सयुविा सभबन्द्िी यवषर् कार्ायिर्को मसफाररसिा समिमििे 
मनिायरण गरे अनसुार हनुेछ। 

36. अनसु िीिा हेरफेर गनय सक्नाेः कार्ायिर्िे आवश्र्किानसुार अनसु िीिा हेरफेर गनय सक्नेछ। 
37. बािा अडकाउ फुकाउनाेः र्स कार्ययवमि बिोचिि कार्यक्रि सञ् िािन गदाय बािा अड्काउ उत्पन्न िएिा 

कार्ायिर्िे दफा १५ र २१ बाहेकका यवषर्िा बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ। 
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अनसु िी-१ 
(दफा १७ को उपदफा (१) सूँग सभबचन्द्िि) 

गौशािा सञ् िािनका िामग प्रस्िाव पेश गने सभबन्द्िी स िना 
 

वीरेन्द्रनगर नगरपामिका मित्र सािदुायर्क पश ु(वेवाररसे रुपिा छाडीएका गाई गोरु) को सिचुिि व्र्वस्थापन 
गरी वीरेन्द्रनगरिाई सफा, स्वच्छ, सनु्द्दर र सरुचिि शहर बनाउन एवि ् पश ुअमिकारको संरिण गनय 
नगरपामिकाको वडा नं. …… …. , ….. …. िा रहेको गौशािाको सञ् िािन िथा व्र्वस्थापन संस्थागि िेत्रगि 
िाफय ि गररने िएकोिे इच्छुक प्रिमिि कान न बिोचिि सि ह वा सहकारी वा कभपनी वा गैरसरकारी संघ 
संस्थाको रुपिा दिाय िइ देहार्को र्ोग्र्िा पगेुका संस्थागि िेत्रिे र्ो स िना प्रकाचशि िएको मिमििे १५ 
ददन मित्र िपमसि अनसुार िोयकएको ढाूँिािा प्रस्िाव सयहि िपमसिका कागिाि साथै रार्खी र्स कार्ायिर्को 
पश ुसेवा शार्खािा पेश गनुयहनु सािदुायर्क पश ुव्र्वस्थापन कार्ययवमि, २०७९को दफा १७ को उपदफा 
(१) बिोचिि सभबचन्द्िि सबैको िानकारीका िामग र्ो स िना प्रकाचशि गररएको छ। 
(क) र्ोग्र्िााः 

(१)  सि ह वा सहकारी वा कभपनी वा गैरसरकारी संघसंस्थाको रुपिा प्रिमिि कान न बिोचिि दिाय 
िइ मनभन अनसुार र्ोग्र्िा िएको । 
(क) स्वीकृि यविान वा प्रबन्द्ि पत्र वा यवमनर्ि वा मनर्िाविीिा गौशािा व्र्वस्थापन सभबन्द्िी 

उद्देश्र् िथा कार्य रहेको । 
(र्ख) कचभििा पामिका मित्र कार्यिेत्र रहेको। 
(ग) पामिकाको िेत्र मित्र स्थार्ी बसोबास िएका कचभििा ५० िना िन्द्दा बढी शरे्र सदस्र् 

वा सदस्र् रहेको। 
(घ) व्र्वसायर्क कार्य गनयको िामग शेर्र प ंिी वा संस्थागि प ंिी रहेको । 
(ङ) स्वीकृि यविान वा प्रबन्द्ि पत्र वा यवमनर्ि वा मनर्िाविीिा संस्थागि आत्िमनियरिाको 

िामग कोष स्थापना गने व्र्वस्था रहेको । 
(ि) सहकारीको हकिा कृयष िथा पशपुािन सभवचन्द्ि कार्य गदे आएको र गौशािा िथा सरसफाइ 

सभबन्द्िी उद्देश्र् रहेको । 
(छ) कािो स िीिा नपरेको एवि ्भ्रष्ट्रािार िन्द्र् कसरुिा सिाए नपाएको स्वघोषणा गरेको ।  

(र्ख)  िपमसिाः आवश्र्क कागिािहरु । 
(1) प्रस्िावक वा आवेदकको मनवेदन वा पत्र, 
(2) अनसु िी-२ बिोचििको ढाूँिाको प्रस्िाव, 
(3) दिाय प्रिाण पत्रको प्रमिमियप, 
(4) दिाय अद्यावमिक नयवकरण िएको प्रिाणपत्रको प्रमिमियप र सहकारी संस्थाको हकिा सािारण 

सिा सभपन्द् न गरेको मनणयर्को प्रमिमियप, 
(5) करििुा प्रिाणपत्रको प्रमिमियप, 
(6) प्रस्िाव पेश गने सभबन्द्ििा गरेको मनणयर्को प्रमिमियप, 
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(7) िेर्खापरीिण प्रमिवेदन, 
(8) प्रस्िाव अनसुार र्ोग्र् िएको र्खलु्न ेअन्द्र् कागिािहरु 

(र्ख) प्रस्िाव छनौटको आिारहरु िथा यवमिाः सािदुायर्क पश ुव्र्वस्थापन कार्ययवमि, २०७९ बिोचिि छनौट 
गररनेछ। 
 
थप िानकारीका िामग सभबचन्द्िि कार्ायिर्को सभपकय  फोन नभबरहरु …. …. ….. ….. ….. 
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अनसु िी-२ 
(दफा १७ को उपदफा (२) सूँग सभबचन्द्िि) 

गौशािा सञ् िािन सभबन्द्िी प्रस्िावको ढाूँिा 
1. प्रस्िाव पेश गने पिको 

(क) नािाः 
(र्ख) ठेगानााः 
(ग) सभपकय  नं. र इिेि ठेगानााः 

2. प्रस्िावकको संचिप्त पररिर्ाः 
3. प्रस्िावकको स्वीकृि यविान वा प्रबन्द्ि पत्र वा यवमनर्ि वा मनर्िाविीिा उल्िेचर्खि उद्दशे्र् िथा कार्य 

सभबन्द्िी यववरणाः 
4. प्रस्िावकको स्वीकृि कार्यिेत्र र संिािक समिमिका पदामिकारीको संचिप्त यववरणाः 
5. प्रश्िावकको पामिकाको िेत्र मित्र स्थार्ी बसोबास िएका शेर्र सदस्र् वा सदस्र् संख्र्ा यववरणाः  
6. व्र्वसायर्क कार्य गनयको िामग शेर्र प ंिी वा संस्थागि प ंिीको अवस्था सभबन्द्िी यववरणाः 
7. स्वीकृि यविान वा प्रबन्द्ि पत्र वा यवमनर्ि वा मनर्िाविीिा संस्थागि आत्िमनियरिाको िामग कोष स्थापना 

सभबन्द्ििा रहेको व्र्वस्था सभबन्द्िी यववरण र प्रिाणाः 
8. प्रस्िावक पििे बिि िथा ऋणको कार्य गरे वा नगरेको यववरणाः 
9. सहकारीको हकिा गौशािा िथा सरसफाइ सभबन्द्िी उदेश्र् िएको यववरणाः 
10. गौशािा व्र्वस्थापनको कार्यिा अन्द्र् संघ संस्था सूँग सािदुायर्क एवि ्सावयिमनक िािको िेत्रिा सहकार्य 

गने नीमि मिइ सभझौिा गरेको यववरणाः 
11. कािो स िीिा नपरेको एवि ्भ्रष्ट्रािार िन्द्र् कसरुिा सिाए नपाएको स्वघोषणा पत्राः  
12. गौशािा सञ् िािन िथा व्र्वस्थापन सभबन्द्िी अविारणा पत्राः 
13. गौशािा सञ् िािनको िामग प्रस्िायवि यवमिाः 
14. िनशचि िथा संरिनााः 
15. गौशािा सञ् िािन अवमि िथा कार्यर्ोिनााः 
16. गौशािा सञ् िािनका िामग आवश्र्क पने िागि र िागि बेहोने स्रोिको र्ोिना सभबन्द्िी यववरणाः 
17. अनगुिन िथा ि ल्र्ाङ्कन सभबन्द्िी यववरणाः 
18. गौशािा सञ् िािनको नवप्रवर्द्यनात्िक िथा मसियनाचशि िररकााः 
19. गौशािा व्र्वस्थापनबाट आकंिन गररएका िखु्र् िखु्र् उपिब्िी वा प्रमिफि सभबन्द्िी यववरणाः 

 
पेश गनेाः 
नािाः       हस्िािराः 
पदाः       मिमिाः 
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अनसु िी-३ 
(दफा १७ को उपदफा (३) सूँग सभबचन्द्िि) 

गौशािा सञ् िािन प्रस्िाव ि ल्र्ाङ्कनका आिारहरु 
गौशािा सञ् िािनको प्रस्िाव ि ल्र्ाङ्कनका आिारहरु देहार् बिोचिि रहेका छनाः- 
क्र. 
सं. 

प्रस्िाव ब्र्होरा यववरण 
अमिकिि 
अङ्क 

अंक ददन ेआिार 

१ संस्थाको संचिप्त पररिर् १ 
संस्थाको पररिर्बाट सावयिमनक िहत्वको 
िेत्रिा काि गने देचर्खन्द्छ िने परुा अंक ददन े
अन्द्र्था कि अंक । 

२ 
स्वीकृि यविान वा प्रबन्द्ि पत्र वा 
यवमनर्ि वा मनर्िाविीिा उल्िेचर्खि 
उद्देश्र् िथा कार्य 

५ 
गौशािा, पशपुािन िथा सरसफाइ व्र्वस्थापन 
सभबन्द्िी उदेश्र् िथा कार्य रहेको िए परुा अंक 
ददने अन्द्र्था शनु्द्र् । 

३ 
प्रस्िावक संस्थाको स्वीकृि 
कार्यिेत्र 

१ 
वीरेन्द्रनगर न.पा. कार्यिते्र िएको आिारिा परुा 
अंक ददने अन्द्र्था शनु्द्र् । 

४ 
प्रश्िावक संस्थाको पामिकाको िेत्र 
मित्र स्थार्ी बसोबास िएका शेर्र 
सदस्र् वा सदस्र्हरुको संख्र्ा 

५ 
५० िन्द्दा कि िए शनु्द्र् अंक, ५० सभि िए 
२ अंक, ५० देचर्ख िाथी १०० सभि ४ अंक, 
१०० देचर्ख िामथ िएिा परुा अंक ददने। 

५ 
गौशािा व्र्वस्थापनबाट आकंिन 
गररएका िखु्र् िखु्र् उपिब्िी वा 
प्रमिफि 

३ 
प्रस्िाव गररएको उपिब्िी आकंिन िथा 
प्रमिफिका यवषर् वास्ियवक वा वस्िगुि िएको 
आिारिा क्रिशाः अंक प्रदान गने । 

६ 
व्र्वसायर्क कार्य गनयको िामग शेर्र 
प ंिी वा संस्थागि प ंिीको अवस्था 
सभबन्द्िी यववरण 

५ 
शेर्र िथा संस्थागि प ंिी रहेको देचर्खन्द्छ िन े
परुा अंक ददने अन्द्र्था शनु्द्र् । 

७ 

स्वीकृि यविान वा प्रबन्द्ि पत्र वा 
यवमनर्ि वा मनर्िाविीिा संस्थागि 
आत्िमनियरिाको िामग कोष स्थापना 
सभबन्द्ििा रहेको व्र्वस्था सभबन्द्िी 
यववरण र प्रिाण 

३ 
र्स प्रकारको व्र्वस्था रहेको िए परुा अंक ददन े
अन्द्र्था शनु्द्र् । 

८ 
प्रस्िावक पििे बिि िथा ऋणको 
कार्य गरे वा नगरेको यववरणाः 

३ 

बिि िथा ऋणको कार्य नगरी पशपुािन, 
गौशािा ब्र्वस्थापन िथा फोहरिैिा ब्र्वस्थापन 
कार्य गरेकोको िए परुा अंक विि िथा ऋण  
का साथै उल्िेचर्खि कार्य सिेि गरेकोिा २ अंक 
अन्द्र्था विि िथा ऋणको कार्य िात्र गरेको 
िए सनु्द्र् अंक। 
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क्र. 
सं. 

प्रस्िाव ब्र्होरा यववरण 
अमिकिि 
अङ्क 

अंक ददन ेआिार 

९ 
सहकारीको हकिा गौशािा, 
पशपुािन िथा सरसफाइ सभबन्द्िी 
उदेश्र् िएको यववरण 

१ 
सहकारीको हकिा गौशािा, पशपुािन िथा 
सरसफाइ सभबन्द्िी उद्दशे्र् छ िन े परुा अंक 
निए      शनु्द्र् । 

१० 

गौशािा व्र्वस्थापन, पशपुािन को 
कार्यिा अन्द्र् संघ संस्था सूँग 
सािदुायर्क एवि ् सावयिमनक 
िािको िेत्रिा सहकार्य गने नीमि 
वा सभझौिा सभबन्द्िी यववरण 

२ 

कुनै अन्द्र् संघ संस्था सूँग सहकार्य गरेको वा  
उि संघ संस्थाबाट िएको मसफाररस पत्र वा 
प्रिाण अध्र्र्न गरी उपर्िुिाको यवश्लषेण गरी 
क्रिशाः अंक प्रदान गने। 

११ 
कािो स िीिा नपरेको एवि ्
भ्रष्ट्रािार िन्द्र् कसरुिा सिाए 
नपाएको स्वघोषणा पत्र 

१ स्वघोषणा पत्र संिग्न छ िन ेपरुा नत्र शनु्द्र् । 

१२ 
गौशािा सञ् िािन िथा व्र्वस्थापन 
सभबन्द्िी अविारणा पत्र 

२ 
अविारणा पत्र अध्र्र्न गदाय प्रिावकारी देचर्खन्द्छ 
िने सोही आिारिा क्रिश अंक प्रदान गने । 

१३ 
गौशािा सञ् िािनको िामग 
प्रस्िायवि यवमि 

२ 
पामिका िगार्िका पिसूँग सहकार्य गने ठोस 
यवमि प्रस्िाव गरेको िए परुा अंक अन्द्र्था 
क्रिशाः अंक ददने । 

१४ गौशािा सञ् िािनको कार्यर्ोिना २ 
ठोस एवि ्प्रिावकारी कार्यर्ोिना िए परुा अंक 
अन्द्र्था क्रिशाः अंक ददन े। 

१५ िनशचि िथा संरिना २ 
िनशिी र संरिना सभबन्द्िी यववरण ठोस प्रकार 
िएको आिारिा क्रिशाः अंक प्रदान गने । 

१६ 
गौशािा सञ् िािनका िामग 
आवश्र्क पने िागि र िागि 
बेहोने स्रोिको यववरण 

२ 
िागि व्र्होने स्रोि प्राप्त गने ठोस र्ोिनाको 
अवस्थाको अध्र्र्नको आिारिा क्रिशाः अंक 
ददने  

१७ अनगुिन िथा ि ल्र्ाङ्कन कार्यर्ोिनााः २ 
अनगुिन िथा ि ल्र्ाङ्कनको ठोस प्रस्िावको 
आिारिा क्रिश अंकिार ददने । 

१८ 
गौशािा व्र्वस्थापनबाट आकंिन 
गररएका िखु्र् िखु्र् उपिब्िी वा 
प्रमिफि सभबन्द्िी यववरण 

२ 
प्रस्िाव गररएको यवषर्िा आश्वस्ि हनु सयकन े
अवस्थाको अध्र्र्न िथा यवश्लषेण गरी क्रिश 
अंक ददने । 

१९ 
गौशािा सञ् िािनको 
नवप्रवर्द्यनात्िक िथा मसियनाचशि 
िररका 

३ 
मसियनचशििाको अवस्था एवि ् ठोस 
आिारहरुको यवश्लषेण गरी क्रिश अंक ददने । 
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क्र. 
सं. 

प्रस्िाव ब्र्होरा यववरण 
अमिकिि 
अङ्क 

अंक ददन ेआिार 

२० 
प्रस्िावक संस्थाको कार्यसमिमिको 
अनिुव िथा र्ोगदान यवश्लषेण । 

३ 
व्र्िीगि यववरण अध्र्र्न यवश्लषेण गरी सोही 
आिारिा क्रिश अंक प्रदान गने । 

 पणुायङ्क ५०  
प्राप्ताङ्क   

 
नोटाः  
(१) सािदुायर्क पश ुव्र्वस्थापन कार्ययवमि २०७९ कार्ायिर्को वेवसाइटिा प्रकाचशि गरी सावयिमनक 

गररएको हनु ुपनेछ र सोही कार्ययवमिका िाध्र्िबाट प्रस्िावकिे प्रस्िाव ि ल्र्ांकन आिारहरु बारे 
िानकारी हामसि गरेको हनु ुपनेछ ।  

(२) ि ल्र्ाङ्कन गदाय ि ल्र्ाङ्कन समिमिका प्रत्रे्क सदस्र्िे छुट्टा छुटै्ट अङ्क प्रदान गरी त्र्सको औषि मिई 
प्रत्रे्क प्रस्िाविे प्राप्त गरेको अङ्क एकीन गनुय पनेछ वा सबैको छिफिबाट एयककृि रुपिा ि ल्र्ाङ्कन 
गरी ि ल्र्ाङ्कन फाराििा सबै ि ल्र्ाङ्कन किायिे दस्िर्खि गरेको हनु ुपनेछ । 

(३) प्रस्िाव पेश गने मिमिको अचन्द्िि मिमििे १५ ददन मित्र ि ल्र्ाङ्कन गरी सक्नपुनेछ। 
(४) उल्िेचर्खि आिार िन्द्दा फरक पिपाि गरी स्वयववेक आिारिा अंक प्रदान गनय पाइने छैन । 
(५) अंक प्रदान गदाय पिपाि गररएको ठहरेिा अचख्िर्ारको दरुुपर्ोग गरेको िामननेछ र सोही अनसुारको 

कारवाही प्रकृर्ा अगाडी बढाइनेछ । 
(६) पिपाि गरेको ठहररएिा कार्यपामिकािे िोके बिोचिि िररवाना हनुछे र उि ि ल्र्ाङ्कन अको 

उपर्िु ि ल्र्ाङ्कनकिायबाट कार्यिर्िे गराउनछे । 
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अनसु िी-४ 
(दफा १७ को उपदफा (७) सूँग सभबचन्द्िि) 

गौशािा व्र्वस्थापन सभबन्द्िी संस्थागि िेत्र सूँगको सभझौिा पत्र 
 

...... ...... ...... ............. ......... ........ कार्ायिर् (र्सपमछ "पयहिो पि" िमनएको) र .......... ........ चिल्िा 

.... ...... ....... ........ गा.पा. /न.पा. .......वडा नं. ...... ..... ..... .... िा कार्ायिर् सञ् िािनिा रहेको 

..... ....... .... ....... .... ..... (र्सपमछ "दोस्रो पि" िमनएको) बीि देहार्का सभझौिा शिय बिोचिि हनु ेगरी 
गौशािा व्र्वस्थापन िथा सञ् िािन गनय सािदुायर्क पश ुव्र्वस्थापन कार्ययवमि, २०७९ बिोचिि कार्य गनय 
िञ्जुर िई मिमि २० …. …. । … ….  । … … …   देचर्ख प्रारभि हनुे गरी र्ो सभझौिा गररएको छ ।  
 
दबैु पिको िामग साझा यवषर्हरुाः 
1. सभझौिा अवमि सभझौिा िएको मिमििे ….. …. … …  वषय वषयको हनुेछ र सािदुायर्क पश ुव्र्वस्थापन 

कार्ययवमि, २०७९ िथा प्रिमिि कान न बिोचिि सभझौिा अवमि प नाः थप हनु सक्नछे । 
2. सभझौिा बिोचििको कार्य गने सभबन्द्ििा कुनै यववाद िएिा आपसी सहिमििा सिािान गररनेछ । 

सहिमि हनु नसकेिा प्रथि पिको मनणयर् अचन्द्िि हनुछे । िर, दोश्रो पििे प्रिमिि कान न बिोचिि 
कान नी उपिार मिन सक्नेछ । 

3. न्द्र्नुिि वायषयक एक पटक कार्यक्रिको कार्ायन्द्वर्न िथा उपिचब्ि अवस्थाको प्रगमि मबवरण प्रथि र 
दोश्रो पििे संर्िु रुपिा उपर्िु िाध्र्िबाट सावयिमनक गनुय पनेछ। 

4. सािदुायर्क पश ुिथा सरसफाइ व्र्वस्थापनिा ि मिका मनवायह गनय सिदुार् एवि ्सरोकारवािाहरुिाइ 
सहिीकरण गनुय पनेछ । 

5. सभझौिािा उल्िेर्ख िएका यवषर्िा र्सै ैविोचिि र अन्द्र् यवषर् प्रिमिि कान न बिोचिि हनुेछ। 
 
प्रथि पि (पामिका) सूँग सभबचन्द्िि यवषर्हरुाः प्रथि पििे मनभनानसुारको चिभिेवारी िथा दायर्त्व मनवायह गनुय 
पनेछ । 
1. सािदुायर्क पशहुरुिाइ ट्यामगङ्ग गरी पयहिान सयहिको िथ्र्ाङ्कीर् स िना एवि ्अमििेर्ख राख्न स िना 

प्रयवमििा आिाररि व्र्वस्थापन स िना प्रणािीको सफ्ट्वेर्र एप्िीकेसन प्रर्ोगिा ल्र्ाउन ुपनेछ र िामिक 
पयहिान निएका सािदुायर्क पशहुरुको हकिा पामिकािे यवशेष स्वामित्व बहन गरी संरिण व्र्वस्थापन 
गनय आवश्र्क बिेट यवमनर्ोिन गने। 

2. सािदुयर्क पश ुिथा सरसफाइ व्र्वस्थापनको िामग स्पष्ट कार्यिेत्रगि शिय र ि मिका मनिायरण गरी 
सोही आिारिा संस्थागि िेत्र िथा सभबचन्द्िि पिहरुसूँग सिन्द्वर् िथा सहकार्य गने । 

3. सरोकारवािाहरु िाफय ि साझेदारी एवि ्सहकार्य गरी सािदुायर्क पश ुिथा सरसफाइ व्र्वस्थापनको 
कार्य गनय नेितृ्वदायर् एवि ्अयविावयकर् ि मिका मनवायह गने । 

4. संस्थागि िेत्र सूँग सहकार्य गरी गौशािािाइ व्र्वसायर्क एवि ्आत्िमनियर बनाउन आवश्र्क ि मिका 
मनवायह गने । 

5. गौशािा आत्िमनियर निएसभिका िामग सािदुायर्क पश ुव्र्वस्थापनको न्द्र् निि सञ् िािन र्खिय मा 
प्रशासमनक अनदुानको रुपिा आवश्र्क बिेट सहकार्य गनय मनर्मिि रुपिा विेट यवमनर्ोिन गने । 

6. गौशािािाई आत्िमनियर र ददगो रुपिा सञ् िािन गनय सािदुायर्क पशकुो गोबर िथा ितु्र, शहरी 
िेत्रको कुयहन ेफोहोरको व्र्वसायर्क व्र्वस्थापन, दगु्ि िन्द्र् पदाथय उत्पादन, प्रशोिन िथा मबक्री 



22 
 

यविरण िगार्िका कार्यहरु गनय सहिीकरण िथा सहर्ोग गने । 
7. गौशािाको प वायिार मनिायणका िामग प ंिीगि अनदुानको रुपिा आवश्र्क बिेटको यवमनर्ोिन गने । 
8. संस्थागि िेत्रिे सञ् िािन गरेको व्र्वसायर्क कार्यहरुिा पामिकािे सिेि शेर्र िगानी गने । 
9. सािदुायर्क पशकुो गोबर िथा शहरी िेत्रको कुयहन े फोहोरको प्रशोिन िाफय ि िैयवक िि िथा 

बार्ोग्र्ास उत्पादन र मबक्री यविरण गरी गौशािािाइ आत्िमनियर बनाउन ि मिका मनवायह गने। 
10. सािदुायर्क पश ुव्र्वस्थापन कार्ययवमि, २०७९ िा ब्र्वस्था िए अनसुारको ि मिका मनवायह गने। 
11. गौशािा व्र्वस्थापनको िामग मसियनात्िक िथा नवप्रवियनका कार्यक्रिहरुको यवकास गनय सभबचन्द्िि 

मनकार्हरुसूँग आवश्र्क सिन्द्वर् गने । 
12. गौशािा व्र्वस्थापनसूँग सभबचन्द्िि र्ोिना िथा कार्यक्रिको अनगुिन, ि ल्र्ाङ्कन गने । 
13. कोषिा हनु ेआभदानी र र्खियको यहसाब िहािेर्खापरीिकको कार्ायिर्बाट स्वीकृि ढाूँिा र िररका 

बिोचिि अमििेर्ख राख्न ेप्रबन्द्ि मििाउन।े 
14. कोषको आभदानी िथा र्खियको आन्द्िररक िेर्खा पररिण पामिकाको आमथयक प्रशासन शार्खा र अचन्द्िि 

िेर्खापरीिण पामिकाको आन्द्िररक िेर्खापरीिकबाट गने । 
15. सािदुायर्क पश ु िथा सरसफाइ व्र्वस्थापनको कार्यिा टोि यवकास संस्था र वडा समिमििाई 

आवश्र्किानसुार पररिािन गने। 
16. गौशािा व्र्वस्थापनाथय आवश्र्क पने प वायिार मनिायण, सीप िथा प्रयवमिको हस्िान्द्िरण िथा 

उपिब्ििाका िामग सहर्ोग िथा सहिीकरण गने । 
दोश्रो पि (संस्थागि िेत्र) संग सभबचन्द्िि यवषर्हरुाः 
1. कार्ायिर्सूँग िएको सभझौिा शिय अनसुार गौशािाको सञ् िािन िथा व्र्वस्थापनको चिभिेवारी मिइ 

सािदुायर्क पशकुो सिचुिि व्र्वस्थापन गने । 
2. सफा, स्वच्छ, सनु्द्दर र सरुचिि शहर बनाउन पामिकासूँग सहकार्य गने । 
3. सािदुायर्क पश ुराचर्खएको स्थान एवि ् संरिना िथा सभपत्ती एवि ्गौशािा रहेको िेत्रको संरिण, 

सभबद्धयन गने। 
4. मििव्र्र्ी एवि ् प्रिावकारी रुपिा सािदुायर्क पश ु िथा सरसफाइ व्र्वस्थापन सभबन्द्िी कार्यक्रि 

सञ् िािन गने । 
5. गौशािा िथा सरसफाइ ब्र्वस्थापनको ददगोपना एवि ्आत्िमनियरिाको िामग मनर्मिि रुपिा आर्आियन 

िथा व्र्वस्थापकीर् यक्रर्ाकिाप सञ् िािन गनय यवमिन्न मनकार् वा पि वा िेत्रसूँग सिन्द्वर् िथा 
सहकार्य गने। 

6. कुनै पिबाट शसिय वा मनशिय रुपिा प्राप्त वा उपिब्ि हनुे प ंिीगि अनदुानिाइ गौशािाको सभपत्ती 
मसियना हनु ेकार्यिा र प्रशासमनक अनदुानिाइ सञ् िािन र्खियको कार्यिा उपर्ोग गने । 

7. संस्थागि प ूँिीिाइ प्रिमिि कान न िथा र्स कार्ययवमि एवि ्आफ्टनो यविान वा यवमनर्ि बिोचिि 
स्वीकृि पवुायिार मनिायण प्रकृमिका कार्यक्रििा पररिािन गनुय पने। 

8. गौशािा व्र्वस्थापन सभबन्द्िी िेर्खा अमििेर्ख िसु्ि दरुुस्ि रुपिा रार्खी स िनाहरु सहि सावयिमनक 
पंहिुिा राख्न े। 

9. गौशािा व्र्वस्थापनिा िेरै व्र्चि वा मनकार् वा पिहरु आवद्ध गराइ उनीहरुको िगानी िथा 
सहिामगिािा बयृद्ध गराउने । 

10. गौशािािाइ साझा सभपत्तीको रुपिा सबै सिदुार्को अपनत्व िथा स्वामित्व कार्ि गराउन गौशािाको 



23 
 

व्र्वस्थापनिा सिदुार्को ि मिका प्रिावकारी बनाउने । 
11. बिि िथा ऋणको कार्य नगने नगराउने । 
12. गौशािा व्र्वस्थापनको िामग कार्यसंिािन कोष, अिर् कोष िथा संस्थागि प ंिी बयृद्ध गनय मनर्मिि 

रुपिा र्ोिनाहरुको मनिायण िथा मसियनात्िक यक्रर्ाकिापहरु सञ् िािन गने । 
13. गौशािा िथा सरसफाइ व्र्वस्थापनिा सािदुायर्क एवि ्सावयिमनक िािको िेत्रिा उद्देश्र् िथा प्रकृमि 

मिल्न ेअन्द्र् सािदुायर्क संघ संस्था वा सिहु वा मनकार् वा व्र्िीसूँग आपसी सिन्द्वर् िथा सभझौिा 
गरी सहकार्य गने । 

14. गौशािा िथा सरसफाइ सभबन्द्िी मसियनात्िक र्ोिना िथा कार्यक्रि र बिेट ििुयिा गनय कार्ायिर्सूँग 
सिन्द्वर् गरी कार्ायिर्िाई सकारात्िक सहर्ोग गने। 

15. कार्ायिर्बाट सिर् सिर्िा िारी िएको नीमि, मनदेशन िथा पररपत्रिाइ कार्ायन्द्वर्न गने। 
16. पश ुिनी पयहिान हनु नसकेका सािदुायर्क (छाडा, वेवाररसे) पशिुाई पयहिो पिसूँगको सिन्द्वर्, 

सहकार्यिा गौशािािा संरिण, व्र्वस्थापन (पािन, पोषण, हेरिार, सरुिा) सेवा प्रदान गने । 
17. पशिुनीको अनरुोि अनसुार उनीहरुको गाइ गोरुहरुिाइ मनचिि शलु्क मिइ मनचिि सिर् (अनतु्पादकाः 

दिु नददन,े िोत्न प्रर्ोग नहनु ेमसिन) सभि गौशािािा बोडयस सेवा प्रदान गने । 
18. गौशािािा रहेका सािदुायर्क पशहुरुको िामग सचिवािर् शार्खािे मनिायरण गरे अनसुार स्वास्थ्र् अवस्था, 

पोषण िथा आहाराको िापदण्ड कार्ायन्द्वर्न गने । 
19. गौशािािा रहेका सािदुायर्क पश ुवीि नश् ि सिुार गरी सिदुार्िा यवक्री यविरण गनय सयकन े। 
20. गौशािािा रहेका सािदुायर्क पशहुरुको शव व्र्वस्थापन गने स्थान पयहिान िइ अनिुमि प्राप्त िएको  

िेत्रको स्थानिा दगुयन्द्ि नफैिने एवि ्सरुचिि िबरबाट शव व्र्वस्थापन गने । 
21. पाररचस्थमिक प्रणािीिा सहर्ोग परुाउन मगद्ध िोिन स्थान पयहिान िइ अनिुमि प्राप्त िएको स्थानिा 

सिदुार्िा दगुयन्द्ि निाने व्र्वस्था मििाइ मगद्ध िोिन सेवा संिािन गरी सािदुायर्क पशकुो सब 
व्र्वस्थापन गनय सयकने । 

22. ि संरिण, ििािार ब्र्वस्थापन, िि प नाः िरण िथा हररर्ािी कार्ि गनय िाि, ििैर्ा, पोर्खरी एवि ्
िेक ड्याि एवि ्वािावरण संरिण, सभवर्द्यन िथा व्र्वस्थापन सभबन्द्िी कार्य गने । 

23. सञ् िािन वा िाि ुर्खिय चशषयकिा प्राप्त हनु ेरकि प्राप्त िएको मिमििे एक हप्ता मित्र कार्यसञ् िािन 
कोष रहेको र्खािािा िभिा गरी मनर्िानसुार र्खिय गने । 

24. अिर् कोषको िामग प्राप्त हनुे रकि प्राप्त िएको मिमििे एक हप्ता मित्र अिर् कोष रहेको र्खािािा 
िभिा गने । 

25. फुटकर र्खिय व्र्वस्थापनको िामग एक पटकिा बढीिा पचच्िस हिार रुपैर्ा सभि पेश्कीको रुपिा 
मिइ सानो नगदी र्खािािा यहसाव राचर्ख अमिकिि ्िीन ियहना मित्र पेश्की फछयर्ौट गररसक्न ुपने । 

26. कोषिा हनु े आभदानी र र्खियको यहसाब िहािेर्खापरीिकको कार्ायिर्बाट स्वीकृि ढाूँिा रिररका 
बिोचिि अमििेर्ख राख्न े। 

27. आफ िाइ प्राप्त कार्यआदेश र अमिकारपत्र अनसुार िरीवाना असिु उपरको कार्य गने । 
28. सभझौिाको शिय िथा प्रिमिि कान न यवपररिको कार्य गनय नपाइन े। 
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पयहिो पि        दोस्रो पि 
दस्िर्खिैाः       दस्िर्खिैाः 
नािैाः        नािाः 
पदैाः        पदाः 
कार्यिर्को छापाः       संस्थाको छापाः 
ठेगानााः        ठेगानााः 
 
रोहवराः 
दस्िर्खिाः       दस्िर्खिाः 
नािाः        नािाः 
पदाः        पदाः 
ठेगानााः        ठेगानााः 
मिमिाः २०…… ।....। ..... 
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अनसु िी - ५ 
(दफा १७ को उपदफा (८) सूँग सभबचन्द्िि) 

कबमुिर्िना / प्रमिवद्धिा पत्र 
गौशािा व्र्वस्थापन िथा सञ् िािन गने चिभिेवारी प्राप्त गने संस्थागि िेत्र .... ... .... ... ..... को िफय बाट 
देहार् बिोचिि कबमुिर्ि / प्रमिवद्धिा गदयछौाः- 
1. प्रिमिि कान न िथा पामिकाबाट स्वीकृि कार्ययवमिको प णय पािन गनेछौं।  
2. कार्ायिर्सूँग िएको सभझौिािाइ प णय रुपिा स्वीकार गरी अंिरस कार्ायन्द्वर्न गनेछौ । 
3. कार्ायिर्सूँग िएको सभझौिा अनसुार गौशािाको चिभिा मिइ मििव्र्र्ी एवि ्प्रिावकारी िबरबाट  

सािदुायर्क पशकुो सिचुिि रुपिा सञ् िािन िथा व्र्वस्थापन गनेछौं । 
4. सफा, स्वच्छ, सनु्द्दर र सरुचिि शहर बनाउन पामिकासूँग सहकार्य गनेछौं । 
5. सािदुायर्क पश ु राचर्खएको स्थान एवि ् संरिना िथा सभपत्ती िथा गौशािा रहेको िेत्रको संरिण 

सभबद्धयन गनेछौं । 
6. गौशािा िथा सरसफाइ ब्र्वस्थापनको ददगोपना एवि ्आत्िमनियरिाको िामग मनर्मिि रुपिा आर्आियन  

िथा व्र्वस्थापकीर् यक्रर्ाकिाप सञ् िािन गनेछौं । 
7. कोषको दरुुपर्ोग गने छौनौ । 
8. गौशािा व्र्वस्थापन सभबन्द्िी िेर्खा अमििेर्ख िसु्ि दरुुस्ि रुपिा रार्खी स िनाहरु मनर्मिि रुपिा 

सावयिमनक गनेछौ । 
9. बिि िथा ऋणको कार्य गने गराउने छैनौ । 
10. गौशािा व्र्वस्थापनको िामग कोष िथा संस्थागि प ंिी बयृद्ध गनय मनर्मिि रुपिा र्ोिनाहरुको मनिायण 

िथा कार्ायन्द्वर्न गनेछौ। 
11. गौशािा व्र्वस्थापनिा सािदुायर्क एवि ्सावयिमनक िािको िेत्रिा अन्द्र् संघ संस्था सूँग आपसी 

सभझौिा गरी सहकार्य गनेछौ । 
12. कार्ायिर्बाट सिर् सिर्िा िारी िएको नीमि, मनदेशनिाइ मनर्िानसुार कार्ायन्द्वर्न गनेछौ। 
13. गौशािा व्र्वस्थापन सभबन्द्िी मसियनात्िक कार्यक्रि यवकास गनय आवश्र्क सिन्द्वर् गनेछौ। 
14. आत्िमनियर एवि ्ददगो रुपिा गौशािाको सञ् िािन िथा व्र्वस्थापन गनय आवश्र्क रणनीमि, र्ोिना 

िथा कार्यक्रिहरुको यवकास र कार्ायन्द्वर्न गनेछौ । 
29. पश ुिनी पयहिान हनु नसकेका सािदुायर्क (छाडा, वेवाररसे) पशिुाई पयहिो पिसूँगको सिन्द्वर्, 

सहकार्यिा गौशािािा संरिण, व्र्वस्थापन (पािन, पोषण, हेरिार, सरुिा) सेवा प्रदान गनेछौ । 
30. पशिुनीको अनरुोि अनसुार उनीहरुको गाइ गोरुहरुिाइ मनचिि शलु्क मिइ मनचिि सिर् (अनतु्पादकाः 

दिु नददन,े िोत्न प्रर्ोग नहनु ेमसिन) सभि गौशािािा बोडयस सेवा प्रदान गनेछौ । 
31. गौशािािा रहेका सािदुायर्क पशहुरुको िामग सचिवािर् शार्खािे मनिायरण गरे अनसुार स्वास्थ्र् अवस्था, 

पोषण िथा आहाराको िापदण्ड कार्ायन्द्वर्न गनेछौ । 
32. गौशािािा रहेका सािदुायर्क पशहुरुको शव व्र्वस्थापन गने स्थान पयहिान िइ अनिुमि प्राप्त िएको  

िेत्रको स्थानिा दगुयन्द्ि नफैिने एवि ्सरुचिि िबरबाट शव व्र्वस्थापन गनेछौ। 
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33. पाररचस्थमिक प्रणािीिा सहर्ोग परुाउन मगद्ध िोिन स्थान पयहिान िइ अनिुमि प्राप्त िएको स्थानिा 
सिदुार्िा दगुयन्द्ि निाने व्र्वस्था मििाइ मगद्ध िोिन सेवा संिािन गरी सािदुायर्क पशकुो सब 
व्र्वस्थापन गनेछौ । 

34. ि संरिण, ििािार ब्र्वस्थापन, िि प नाः िरण िथा हररर्ािी कार्ि गनय िाि, ििैर्ा, पोर्खरी एवि ्
िेक ड्याि एवि ्वािावरण संरिण, सभवर्द्यन िथा व्र्वस्थापन सभबन्द्िी कार्य गनेछौ। 

35. सञ् िािन वा िाि ुर्खिय चशषयकिा प्राप्त हनु ेरकि प्राप्त िएको मिमििे एक हप्ता मित्र कार्यसञ् िािन 
कोष रहेको र्खािािा िभिा गरी मनर्िानसुार र्खिय गनेछौ । 

36. अिर् कोषको िामग प्राप्त हनुे रकि प्राप्त िएको मिमििे एक हप्ता मित्र अिर् कोष रहेको र्खािािा 
िभिा गरी उद्दशे्र् अनसुार सदपुर्ोग गनेछौ । 

37. फुटकर र्खिय व्र्वस्थापनको िामग एक पटकिा बढीिा पचच्िस हिार रुपैर्ा सभि पेश्कीको रुपिा 
मिइ सानो नगदी र्खािािा यहसाव राचर्ख अमिकिि ्िीन ियहना मित्र पेश्की फछयर्ौट गररसक्नेछौ । 

38. कोषिा हनु ेआभदानी र र्खियको यहसाब िहािेर्खापरीिकको कार्ायिर्बाट स्वीकृि ढाूँिा र िररका 
बिोचिि अमििेर्ख राख्नछेौ। 

39. आफ िाइ प्राप्त कार्यआदेश र अमिकारपत्र अनसुार िरीवाना असिु उपरको कार्य गनेछौ । 
15. सभझौिाको शिय िथा प्रिमिि कान न यवपररिको कार्य गने छैनौ । 
16. वािावरणिाई नकारात्िक असर नप¥ुर्ाउने र प्रत्र्ि वा अप्रत्र्ि प्रिाव पाने कार्य गने छैनौ र गनय 

ददने छैनौ । 
17. प्रिमिि कान न बिोचिि नर्ाूँ शेर्र सदस्र् वा सदस्र् यवस्िार गरी गौशािा सेवाको कार्यिा यवस्िार 

गनेछौ ।  
18. िामथ उल्िेर्ख गररएका प्रमिबध्दिा पािना नगरेिा प्रिमिि कान न बिोचिि सहने बझुाउूँनेछौ । 
संस्थागि िेत्रको िफय बाट 
नािाः ......... ......... ...........                           औठंाको छांप 
पदाः ... .... ....... ..... .... 
ठेगानााः ... .... ....... ..... ....                   दार्ाूँ                     बार्ाूँ 
सभपकय  नं. .... .... ....... ....... 
दस्िर्खिाः.... ..... ....... ......... 
छापाः ..... ........ ....... .......... 
मिमिाः .... ........ ....... ..........  

कबमुिर्ि यववरण (सञ्चािक समिमि अध्र्ि, कोषाध्र्ि र सचिव) 

नाि पद ठेगाना सभपकय  नं. दााँया बांर्ाूँ 
 अध्र्ि     
 सचिव     
 कोषाध्र्ि     

 


