
सॊख्मा नॊ : 

 

 

 

ओभसततमा गाउॉऩातरका  व्मवसामीक गाई,बैसी,फॊगयु,फाख्रा, ऩॊऺी 
पाभम दताम तथा सॊचारन तनदेशीका,२०७६ 

  

 

काममऩातरकाफाट स्वीकृत तभतत :- २०७६/००/० 

 

 

 

 

 

 

                        ओभसततमा गाउॉऩातरका 

 रुऩन्देही जजल्रा 

 ५ नॊ. प्रदेश,नेऩार 

 



व्मवसामीक गाई,बैसी,फॊगयु,फाख्रा, ऩॊऺी पाभम दताम तथा सॊचारन         

               तनदेशीका,२०७६ 

 

प्रस्तावना, 
व्मवसामीक गाई,बैसी,फॊगयु,फाख्रा , ऩॊऺी तथा ऩॊऺीजन्म ऩदाथमको 
उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्व फढाई स्वस्थ उत्ऩादनको उऩरब्धता 
सतुनजित गयी खाद्द सयुऺण तथा ऩोषण सयुऺा गनम,व्मवसामीक 
पाभमराई सॊक्राभक योगफाट भतु्त याख्दै,ककसान हरुराई व्मवसमीक 
ऩशऩुारनभा आवद गयाउदै,व्मवसामको प्रवद्धन ताथा जनस्वास््म य 
वातावयण स्वास््मको सॊयऺण गने ऩश ुस्वास््म तथा ऩश ुसेवा 
ऐन,२०५५ तथा सो को तनमभावरी,२०५६,को भभम तथा बावना 
अनरुुऩ तनमभावरीको तनमभ २२ क फभोजजभ ओभसततमा 
गाउॉऩातरका रे मो तनर्दमका तजुमभा गयी राग ुगनम फान्छतनम बएको 
छ। 

 

                    ऩरयच्छेद -१ 

                    प्रायजभबक 

१ सॊजऺप्त नाभ य प्रायभब : 



१)  मो तनदेजशकाको नाभ "व्मवसाकमक गाई,बैसी,फॊगयु,फाख्रा, 
ऩॊऺी पाभम दताम तथा सॊचारन तनदेशीका,२०७६ यहेने छ। 

२)  मो तनदेजशका गाउॉ काममऩातरका फाट ऩारयत बए ऩिात 
तरुुन्त ऩयायभब हनुे छ। 

 

२ ऩरयबाषा : कवषम वा प्रसॊगरे अको अथम नरागेभा मस  
तनदेजशकाभा् 
क)  "व्मवसामीक पाभम" बन्नारे व्मवसामीक प्रमोजनको रागी 

स्थाऩना बई कजभतभा गाई,बैसी दहुनुा ५ वटा,फाख्रा २० वटा 
भाउ,फॊगयु ५ वटा भाउ,ऩॊऺी २००वटा ऩारन गने पाभमराई 
सभझन ुऩदमछ। 

ख) "ऩश"ु बन्नारे उनन्त नशरका गाई,बैसी,फॊगयु रगामतका अन्म 
घयऩारवुा ऩशहुरुराई सभेत सभझन ुऩदमछ। 

ग) ऩॊऺी बन्नारे कुखयुा,हास,वट्टाई,रौकाट,टककम ,अकिच रगामतका 
अन्म घयऩारवुा चया सभेत सभझन ुऩछम । 

घ) भत्स्म पाभम बन्नारे १ देखी ३ कट्ठा सभभको राई सानो य 
सो बन्दा भातथ को राई ठुरो पभम फझुन ुऩनेछ । 

ङ) "ऐन" बन्नारे ऩश ुस्वास््म तथा ऩश ुसेवा ऐन,२०५५ सभझन ु
ऩदमछ। 



च) ;'तनमभावारी" बन्नारे ऩश ुस्वास््थ तथा ऩश ुसेवा 
तनमभावरी,२०५६ सभझन ुऩछम। 

छ) "कामामरम" बन्नारे ओभसततमा गाउॉऩातरकाको कामामरम राई 
सभझन ुऩदमछ। 

ज) "कामामरम प्रभखु" बन्नारे ओभसततमा गाउॉऩातरकको प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृत राई सभझन ुऩदमछ। 

झ) "सॊफन्धीत साखा" बन्नारे ओभसततमा गाउॉऩातरकाको ऩश ुसेवा 
साखा राई सभझन ुऩदमछ। 

ञ) "सॊस्था" बन्नारे ऩश ुतथा ऩॊजऺजन्म व्मवसाम सॊचारन गने 
उद्धेश्म तरएय तनजित तनमभ,कवतध अनसुाय गठन बई 
आतधकारयक तनकामभा दताम बएका सॊध सॊस्था सभझन ुऩछम। 

ट) "अनगुभनकताम" बन्नारे ओभसततमा गाउॉऩातरका कामामरमरे 
तोकेको प्राकवतधक कभमचायी सभझन ुऩछम। 

 
                 ऩरयच्छेद -२ 

                  प्रायजभबक 

     क)  व्मवसामीक गाई,बैसी पाभमको वगीकयण  



१) साना व्मवसामीक गाई,बैसी पाभम  : साना व्मवसामीक 
गाई,बैसी पाभम बन्नारे ५ देखी १० वटा उन्नत दधुार ुगाई वा 
बैसी ऩारन गयी दधु उत्ऩादन व्मवसाम शरुु गयी आएका 
ऩाभमहरुराई भातनने छ। 

२) भझौरा स्तयका व्मवसाकमक गाई, बैसी पाभम : ११ देजख २० 
वटा सभभ उन्नत दधुार ुगाई वा बैसी ऩारन गयी दधु उत्ऩादन 
व्मवसाम शरुु गयी आएका ऩाभमहरुराई भातनने छ। 

३) ठुरा व्मवसामीक गाई,बैसी पाभम  : २१ वटा बन्दा भातथ 
उन्नत दधुार ुगाई वा बैसी ऩारन गयी दधु उत्ऩादन व्मवसाम शरुु 
गयी आएका ऩाभमहरुराई भातनने छ। 

 

 

ख)     व्मवसामीक वॊगयु पाभम को वतगमकयण  

१) साना व्मवसामीक फॊगयुऩारन पाभम  : ऩाठाऩाठी उत्ऩादनको 
रागी बए कजभतभा ५ देखी ७ वटा भाउ य भास ु
उत्ऩादनको रागी बए कभतीभा १० वटा बन्दा भाथी 



वमस्क फॊगयु ऩातर आमका कृषक वा कृषक/सभहु हनु ु
ऩदमछ । 

२) भझौरा स्तयका व्मवसाकमक फॊगयु ऩारन पाभम :  ऩाठाऩाठी 
उत्ऩादनको रागी बए कजभतभा ८ देखी १२ वटा भाउ य 
भास ुउत्ऩादनको रागी बए कभतीभा १५ देखी २५ वटा  
वमस्क फॊगयु ऩातर आमका कृषक वा कृषक/सभहु हनु ु
ऩदमछ ।  

३) ठुरा व्मवसामीक फॊगयु पाभम : ऩाठाऩाठी उत्ऩादनको रागी 
बए कजभतभा १३ वटा भाउ बन्दा भातथ य भास ु
उत्ऩादनको रागी बए कभतीभा २६ वटा बन्दा भाथी 
वमस्क फॊगयु ऩातर आमका कृषक वा कृषक/सभहु हनु ु
ऩदमछ ।  

 

 

     ग)     व्मवसामीक फाख्रा पाभम को वतगमकयण 

१) साना व्मवसामीक फाख्रा पाभम  : साना व्मवसामीक फाख्रा पाभम 
बन्नारे १० देखी २० वटा भाउ फाख्रा ऩारनगयी व्मवसाम शरुु 
गयी आएका ऩाभमहरुराई भातनने छ। 



२) भझौरा स्तयका व्मवसाकमक फाख्रा पाभम : २१ देजख ३५ वटा 
भाउ फाख्रा ऩारनगयी व्मवसाम शरुु गयी आएका पाभमहरुराई 
भातनने छ। 

३) ठुरा व्मवसामीक फाख्रा पाभम : ३६ वटा बन्दा भाथी भाउ 
फाख्रा ऩारनगयी व्मवसाम शरुु गयी आएका पाभमहरुराई भातनने 
छ । 

 

                  ऩरयच्छेद -३ 

                   प्रायजभबक 

१)  ऩश ुऩॊऺी व्मवसाम दताम प्रकृमा :- 

        

क)  गाई,बैसी,फाख्रा तथा फॊगयु पाभम दतामको रागी 
ओभसततमा गाउॉऩातरका को ऩश ुसेवा शाखाभा पाभम 
दतामको तनवेदन पायभ बनुम ऩने छ। 

ख)  ऩॊऺी ऩारन व्मवसामको रातग ओभसततमा 
गाउॉऩातरका को ऩश ुसेवा शाखाभा ऩोल्री पाभम दतामको 
तनवेदन पायभ बनुम ऩने छ। 



ग) व्मवसामीक पाभम दताम गयनको रागी गाई,बैसी दहुनुा 
५वटा,वाख्रा भाउॉ २० वटा,फॊगयु वमस्क ५ वटा,ऩॊऺी 
२०० य भत्स्म पभम को हक भा कजभतभा ३ कट्ठा 
जतभन भा भत्स्म बयुा ९०० अतनवामम रुऩभा हनु ु
ऩदमछ। 

 

घ)  नागरयकताको पोटोकऩी १ प्रतत। 

ङ) व्मततगत तनवेदन हरुाक कटकट रु १० सकहतको। 

च) वडा कामामरमको तसपारयस। 

छ) व्मवसाम सञ्चारन गने ठाउॉ वयऩयको ५ जनाको 
भचुलु्का कागज,जसभा व्मततहरुको नागरयकता को 
पोटोककऩ  सभावेश गनुम ऩने छ। 

ज) २ प्रतत पोटो 
झ)  व्मवसाम सञ्चारन गनम जग्गा बाडाभा तरमको बए 

जग्गा धतन सॊगको सझौता ऩत्र। 

ञ) ऩश ुसेवा साखा प्राकवतधक को प्रत्मऺ तनरयऺण। 

       

 

२) ऩश ुऩॊऺी तथा कृषक सभहु दताम प्रकृमा :- 



क) सभहुको कवधानको पोटोकऩी १ प्रतत । 

ख) सभहुको ३ चोकट फैठकको भाइनटुको पोटोकऩी १/१ 
प्रतत। 

ग) सभहुको सदस्मको व्मततगत पोन नॊ.,ठेगाना कववयण। 

घ) तनवेदन रु १० को हरुाक कटकट सकहत। 

ङ) वडाको तसपारयस। 

च) सभहुको छाऩ। 

 

                                           

 

                  ऩरयच्छेद -४ 

                   प्रायजभबक 

१)  कुनै ऩतन ऩश ुऩॊऺी पाभम को कायणाफाट भानव सवास््म य 
वातावयणभा नकायात्भक असय ऩयेको जानकायी प्राप्त बएभा 
सो सभफनधभा ओभसततमा गाउॉऩातरका राई जानकारय र्दन ु
सभफजन्धत सफै को कतमव्म हनुेछ।मस्तो सचुना प्राप्त बएऩतछ 
ओभसततमा गाउॉऩातरका रे कवस्ततृ अध्ममान गयी 
आवश्मकता अनसुाय सभस्माको ककनाया रगाउन ुऩने छ। 



२) जाॉचफझु गदाम सभफन्धीत पाभम वा सभहुसॊग आवश्मकता 
अनसुाय ओभसततमा गाउॉऩातरका रे स्ऩजस्टकयण भाग गनम 
सक्नेछ। 

३) मसयी छानकवन गदाम कुनै पाभम,सॊस्था दोकष ऩाइएभा 
ओभसततमा गाउॉऩातरकारे तनमभ वभोजजभ कायवाही गनेछ। 

४) ऩश,ु ऩॊऺीऩारन व्मवसाम सॊञ्चारन गदाम न्मनुतभ जैकवक सयुऺा 
रगामतका प्रावधानहरु अतनवामम रुऩभा ऩारना गरयएको हनु ु
ऩदमछ। 

५) ऩॊऺीऩारन व्मवसाम गना भानव वस्ती(१५ घयधयुी नजजकभा 
यहेको)तबत्रको ऺेत्रभा गनम ऩाईने छैन।ऩॊऺी यहेको खोयभा 
भातनस वस्न ऩाईने छैन। 

६) पाभम वा सभहु सॊस्था रे ऩेश गयेको प्रभाणहरुभा ऩयक ऩनम 
गएभा वा कुनै व्मजिरे व्महोया खोरी उजयुी गयेभा सो 
सभफन्धभा ओभसततमा गाउवऩातरकारे छानकवन तथा तनरयऺन 
गनुम गयाउन ुऩनेछ।  

 

              

   

 

  



 

   

 

 


