
 

 

 

 

स्थानीय राजपत्र 

किस्पाङ गाउँपालििाद्बारा प्रिाशित 
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भाग-२ 

िृकि पयिटन प्रवर्द्िनिो िालग नकवनतम पिपंुक्षी फामि कविास िायिक्रम िायािन्वयन 
िायिकवलि, २०७९ 
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प्रस्तावनााःकिस्पाङ गाउँपालििा क्षेत्रमा पिपुािनिो कविासिा िालग स्थानीय सरिार सञ्चािन ऐन, 
२०७४ िो दफा ११ िो २ (ण) अनसुारिा िृिििरुिाई अनदुान उपिब्ि गराई आय आजिन 
कक्रयाििाप गरर व्यवसाकयि नकवनतम पिपंुक्षीपािन प्रोत्सािन गने प्रयोजनिो िालग गाउँ सभािे 

 

   

 

 

 

 

किस्पाङ गाउँपालििा 

स्थानीय राजपत्र 
खण्डM६) किस्पाङ, िालतिि मकिना २९ गते, २०७९ साि ( संख्या: ५ 

भाग-२ 

िृकि पयिटन प्रवर्द्िनिो िालग नकवनतम पिपंुक्षी फामि कविास िायिक्रम िायािन्वयन 
िायिकवलि, २०७९ 
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स्वीिृत गरेिो वाकििि िायिक्रम  िायािन्वयन गनि वाञ्छलनय भएिािे “िृकि पयिटन प्रवर्द्िनिो िालग 
नकवनतम पिपंुक्षी फामि कविास िायिक्रम िायािन्वयन िायिकवलि,२०७९” स्वीिृत गरी िागू गररएिो 
छ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारशभभि 

१) संशक्षप्त नाम र प्रारभभ: 

ि) यस िायिकवलििो नाम “िृकि पयिटन प्रवर्द्िनिो िालग नकवनतम पिपंुक्षी फामि कविास िायिक्रम 
िायािन्वयन िायिकवलि,२०७९” रिेिो छ । 

ख) यो िायिकवलि स्थानीय राजपत्रमा प्रिाशित भएिो लमलत देशख िागू िनुेछ । 

२) पररभािााः 

ि) "गाउँपालििा" भन्नािे किस्पाङ गाउँपालििा, िाििेु, नवुािोटिाई सभझन ुपदिछ । 

ख) "िायिपालििा " भन्नािे किस्पाङ गाउँ िायिपालििा सभझन ुपदिछ । 

ग) "अनदुान" भन्नािे वाकििि पि ु कविास िायिक्रम अन्तगित िृिििाई ददईने अनदुान रिम वा 
सामाग्री सभझन ुपदिछ । 

घ) " िायिक्रम" भन्नािे वाकििि पि ुकविास िायिक्रम अन्तगित िृकि पयिटन प्रवर्द्िनिो िालग नकवनतम 
पिपंुक्षी फामि कविास िायिक्रम सभझन ुपदिछ ।  

ङ) "िृिि" भन्नािे वाकििि पि ुकविास िायिक्रम अन्तगित अनदुान प्राप्त गनि िृिि सभझन ुपदिछ । 

च) "िृकि फमि" भन्नािे गाउँपालििा वा िुनै सरिारी लनिायमा दताि भएिो िृकि फामि सभझन ुपदिछ 
। 

छ) "आवेदि" भन्नािे िायिक्रम संचािन गनि लनवेदन ददने िृिि वा फमि सभझन ुपदिछ । 

३) उद्दशे्याः यस िायि कवलििो देिाय बमोशजमिा उद्दशे्यिरु िनुछेन । 
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(ि) नकवनतम खाििा पंशन्छिरुिो फमि प्रवर्द्िन गने । 

(ख) िृकि पयिटनिो प्रवर्द्िन र कविास गने । 

(ग) यवुािरुिाई रोजगारी लसजिना गने । 

(घ) िृिििरुिाई व्यवसाकयि कविासमा प्रोत्साकित गने । 

(ङ) नकवनतम र लसजिनिीि खाििा िायिक्रमिरुिाई अनदुान प्रदान गरर प्रोत्सािन गने । 

पररच्छेद – २ 

िायिक्रम सँचािन प्रकक्रया 

४) िायिक्रमिे समेट्न सक्न ेयोजना तथा कक्रयाििापाः यस िायिक्रम अन्तगित देिाय बमोशजमिा 
योजना तथा कक्रयाििापिरु संचािन गनि सकिनेछ । यस बािेििा योजना तथा कक्रयाििाप 
िाक्रि मिो उदे्दश्य सँग औशचत्यपूणि देशखएमा संचािन गनि सकिनेछ । 

(ि)  पिपंुक्षी खररद र आिार व्यवस्थापन 

(ख)  खोर सिुार 

(ग) मेशिनरी औजार र प्रकवलि पररचािन 

५) नकवनतम पिपंुक्षी फमि कविास िायिक्रम िायािन्वयन कवलि र प्रिृया 

(ि)  गाउँसभाबाट स्वीिृत वाकििि िायिक्रम अनसुार िायािियवाट िृिििरु सँग िायिक्रमिो 
प्रस्ताव सूचना गरी माग गनुि पनेछ ।  

(ख)  नकवनतम पिपंुक्षी फामि कविास िायिक्रम प्रस्तावमा नकवनतम पिपंुक्षी फामि िाििो अवस्था, 
िायिक्रमिो औशचत्य, संचािन गररने कक्रयाििापिरु, बजेटिागत साझेदारी गनि सक्ने  क्षमता, 
रोजगार ददन सक्ने क्षमता, िृकि पयिटन कविास प्रवर्द्िनमा भलूमिा, िायिक्रम िायािन्वयन िायि 
योजना, अपेशक्षत उपिशव्ि समेत उल्िेख गरी प्रस्ताव गाउँपालििा पि ुकविास िाखामा पेि 
गनुिपनेछ । 

(ग) िृिि वा फामिबाट पेि भएिो प्रस्ताविरु मध्ये पि ुकविास िाखािे मूल्यांिन गरी उत्िृष्ट 
िायिक्रमिो प्रस्ताव स्वीिृतीिो िालग िायिपालििामा पेि गनुिपनेछ ।  
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(घ) गाउँ िायिपालििािे पि ुकविास िाखाबाट पेि गरेिो िायिक्रमिो प्रस्ताव  जस्तािो तस्तै 
वा संिोिन सकित िायिपालििाबाट प्रस्ताव स्वीिृत गनि सक्नेछ । 

(ङ) िायिपालििाबाट प्रस्ताव स्वीिृत भएपलछ सभबशन्ित िृिि वा फमििाई जानिारी ददन ुपनेछ 
। 

(च) िायिपालििािे िायिक्रमिो प्रस्ताव स्वीिृत गरेपलछ िृिि वा फमिसँग सभझौता गनुि पनेछ । 

(छ)  सभझौता अनसुार िायिक्रमिो पि ुकविास िाखा सँग समन्वय गरर िायािन्वयन गनुिपनेछ । 

६) प्राकवलिि लडजाइन र िागत आवश्यि पनेाः िायिक्रमिे भौलति पूवाििारिो योजना िायािन्वयन गनुि 
पने भएमा प्राकवलिििरुबाट लडजाइन र िागत तयार गनुिपनेछ । 

 

पररच्छेद – ३ 

मापदण्ड र मूल्याङ्कनिा आिार 

७) आवेदििे देिायिा मापदण्ड परुा गनुि पने  

(ि) िायिक्रम संचािन गने नकवनतम पिपंुक्षी पािन गरेिो िनु ुपने । 

(ख)  िशभतमा १००० पंक्षी र पििुो ििमा १०० वटा पि ुभएिो िनु ुपने । 

(ग) गाउँपालििा वा िुनै सरिारी लनिायमा िृिििो फमि भएिो िनु ुपनेछ । 

(घ) िायिक्रम संचािन गने आ.व. मा िुनै पलन सरिारी अनदुान नलिएिो िनु ुपने । 

(ङ) िायिक्रम िागतमा न्यनुतम २५ प्रलतित साझेदारी गनुिपने । 

८) प्रस्ताव मूल्याङ्कनिो आिारिराः प्रस्ताव मूल्याङ्कन गदाि देिायिा लबियिरुिो आिारमा मलु्याङ्कन 
गनुि पनेछ । 

(ि) िशभतमा १००० पंशन्छ र पििुो ििमा १००वटा पि ुभएिो । 

(ख) गाउँपालििा क्षेत्र लभत्र नकवनतम भएिो पंशन्छपािन । 

(ग) िृकि पयिटनिाई प्रबर्द्िन र कविासमा योगदान गनि सक्ने । 

(घ) दलित, जनजाती तथा मकििा िृिििाई प्राथलमिता। 

(ङ) प्रत्यक्ष रोजगार ददन सक्ने । 

(च) प्रलतफि लछटो प्राप्त िनुे । 

 

पररच्छेद – ४ 
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सभझौता र भकु्तालन 

९) िायिक्रम सभझौता र अनदुान  भकु्तानी प्रिृयााः 

(ि)  स्वीिृत प्रस्ताव अनसुार पि ु कविास  िाखािे सभझौता तयार गरर सभबशन्ित िृिि वा 
फमिसँग गाउँपालििािे सभझौता गनेछ । 

(ख)  गाउँपालििािो अनदुान रिम िागतिो बढीमा ७५ प्रलतित िनुेछ । 

(ग) िायिक्रम सभपन्न भए पश्चात अनगुमन गरर सभझौता अनसुार रिम  आवश्यि िागजात र 
कवि भरपाईिा आिारमा बैंि भकु्तानी िनुेछ । 

(घ) पूवाििार योजना समेकटएिो भए लडजाइन, िागत अनसुार प्राकवलिििो मलु्याङ्कन गराई अनसुार 
भएिो सभपन्न भएिो प्रलतवेदन पेि गनुिपनेछ । 

 

पररच्छेद – ५ 

अनगुमन, मूल्याङ्कन तथा प्रलतवेदन 

१०) अनगुमन, मूल्याङ्कन तथा प्रलतवेदन 

(ि) सवारी सािन ढुवानी िायिक्रमिो अनगुमन मूल्याङ्कन गाउँपालििािो पि ु कविास िाखा, 
सभवशन्ित वडािो वडा अनगुमन सलमलत, गाउँपालििा स्तरीय अनगुमन सलमलत र गाउँ 
िायिपालििाबाट गनि सकिनेछ । 

(ख) िायिक्रमिो प्रगलत प्रलतवेदन पि ुकविास िाखािे माग गरेमा उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

(ग) ढुवानी सािन खररद प्राकवलिििो मूल्याङ्कन गराई  प्रलतवेदन पेि गनुि पनेछ । 

(घ) िायिक्रम सभपन्न भए पश्चात िायिक्रम सभपन्न प्रलतवेदन गाउँपालििािोपि ु कविास िाखामा 
पेि गनुि पनेछ । 

पररच्छेद – ६ 

कवकविाः 

११) संिोिन र खारेजाः िायािियिे आवश्यक्ता अनसुार यस िायिकविी संिोिन र खारेज गनि सक्नेछ 
। 
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१२) प्रचलित िानून बमोशजम िनुाेः यस िायिकवलिमा उल्िेख गररएिा िुरािरु यसै िायिकविी र उल्िेख 
नगररएिो ििमा प्रचलित िाननु बमोशजम िनुेछ र प्रचलित ऐन, लनयम, िाननुिरुसँग बाशझएमा 
बाशझएिो ििमा प्रचलित ऐन, लनयम, िानून बमोशजम नै िनुेछ । 

 

 

आज्ञािे, 

मिा प्रसाद दंगाि 

प्रमखु प्रिासिीय अलििृत 

 


