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बारबर्दिया नगरपार्िकाद्वारा प्रकार्ित 

बारबर्दिया राजपत्र 

भाग-२ 

 

खण्डः६,                   संख्यः १                  मिम ः२०७९/०४/२६ 

 

"बारबर्दिया नगरपालिकाको गौ नन्दी लनयन्रण तथा व्यवस्थापन कायिववलि, २०७९" 

प्रस्तावनााः नेपािको संलबिानको िारा ९ (३) मा नपेािको राष्ट्रीय जनावर गाई हनुेछ भने्न व्यवस्था भएको र 
गाईिाई वहन्दहुरुिे परम्परागत रुपमा गौमाताको रुपमा िलमिक कायिहरुमा पजुाआजा गदै आइरहेको हुुँदा गौ 
नन्दीहरुको संरक्षण तथा व्यवस्थापन र पश ु अलिकारको संरक्षण, सम्वर्द्िन तथा मानबीय कायिहरुबाट 
पशपुन्छीहरुमा पने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गदै जैलबक वववविता कायम गनि बारबर्दिया नगरपालिका 
क्षेरलभर सामदुायीक छाडा तथा वेवाररसे छोलडएका गौ नन्दीको उचित रेखदेख र संरक्षण व्यवस्थापन गनि 
गौशािाको स्थापना गरी सञ्चािन गनि वान्छनीय देचखएकोिे,  
 

      स्थालनय सरकार संिािन ऐन २०७४ को दफा १०२ र बारबर्दिया नगरपालिकाको प्रशासकीय 
कायिववलि (लनयलमत गने) ऐन २०७४ को दफा ४ िे र्दएको अलिकारको प्रयोग गरी बारबर्दिया नगरपालिकािे 
यो कायिववलि बनाई िाग ुगरेको छ । 

 

पररच्छेद–१ 

प्रारचम्भक 

 

१. संचक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यो कायिववलिको नाम “बारबर्दिया नगरपालिकाको गौ नन्दी संरक्षण तथा 
व्यवस्थापन कायिववलि २०७९” रहेकोछ ।  

(२) यो कायिववलि बारबर्दिया नगरपालिका नगरकायिपालिका बाट स्वीकृत भएको लमलत देचख िाग ुहनुेछ ।  
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२. पररभाषााः (१) ववषय वा प्रसंगिे अको अथि निागेमा यस लनदेचशकामााः  
(क) “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार संिािन ऐन २०७४ िाई सम्झन ुपछि । 

(ख) “नगरपालिका” भन्नािे बारबर्दिया नगरपालिकािाई सम्झन ुपछि । 

(ग) “कायिपालिका” भन्नािे बारबर्दिया नगरपालिकाको नगरकायिपालिकािाई सम्झन ुपछि   
(घ) “कायाििय” भन्नािे बारबर्दिया नगरपालिका नगरकायिपालिकाको कायािियिाई सम्झन ुपछि । 

(ङ) “सभा” भन्नािे नगरपालिकाको नगरसभािाई सम्झन ुपदिछ ।  
(ि) “प्रमखु” भन्नािे बारबर्दिया नगरपालिकाको नगरप्रमखु िाई सम्झन ुपछि ।  
(छ) “उपप्रमखु” भन्नािे बारबर्दिया नगरपालिकाको उपप्रमखु िाई सम्झन ुपछि । 

(ज) “प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत” भन्नािे बारबर्दिया नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत िाई सम्झन ु
पछि । 

 

(झ) “गौ नन्दी” भन्नािे वेवाररसे रुपमा नगरपालिका क्षेरमा छालडएका गाई, गोरु, बाच्छा, बाच्छी, िगायतका 
अव्यवचस्थत रुपमा छालडएका पश ुिौपायाहरुिाई सम्झन ुपदिछ । 

(ञ) “गौशािा” भन्नािे गौ नन्दीहरुिाई व्यवचस्थत रुपमा पािनका िालग नगरपालिका क्षेर लभर नगरपालिकािे 
तोवक ब्यवचस्थत रुपमा लनमािण गररएको स्थान/स्थििाई सम्झन ुपछि । 

(ट) “संरक्षक” भन्नािे गौ नन्दी संरक्षण र व्यवस्थापन गने अलभयानमा िाग्न ुभएका गौ नन्दी  व्यवस्थापन 
सलमलतिे लनणिय गरर तोवकएको गौ प्रमेी साि,ुमहन्त र गरुुहरुिाई सम्झन ुपदिछ । 

(ठ) “पश ुचिवकत्सक” भन्नािे पश ुचिवकत्सा लबषयमा स्नातक गरी नेपाि पश/ुचिवकत्सा पररषदमा दताि भएको 
वा बारबर्दिया नगरपालिका पश ुसेवा शाखाको शाखा प्रमखु /पश ुचिवकत्सकिाई सम्झन ुपदिछ। 

(ड) “प्राववलिक” भन्नािे १८ मवहने जेवटए भेटेनरी वा जेवटए कोषि अध्ययन गरेकोिाई प्रालबलिकिाई सम्झन ु
पछि। 

(ढ) "पश ुलबकाश अलिकृत" पश ुचिवकत्सा लबषयमा स्नातक उचिण वा बारबर्दिया नगरपालिकाको पश ुसेवा 
शाखाको पश ुववकास अलिकृतिाई सम्झन ुपदिछ ।  

(ण) “कृवष ववकास अलिकृत” बारबर्दिया नगरपालिका कृवष शाखाको कृवष ववकास अलिकृतिाई जनाउुँछ। 

(त) “कृवष प्राववलिक” भन्नािे बारबर्दिया नगरपालिका कृवष शाखाको प्राववलिकिाई सम्झन ुपदिछ। 

(थ) “वडा अध्यक्ष” भन्नािे सम्बचन्ित वडा बाट लनवािचित वडा अध्यक्ष िाई सम्झन ुपछि । 

(द) “सचिव” भन्नािे बारबर्दिया नगरपालिका अन्तगितका वडाका सचिव िाई सम्झन ुपछि ।  
(ि) “सलमलत” भन्नािे कायिववलि बमोचजम गर्ठत पररच्छेद–४ बमोचजम पशपुािक तथा व्यवस्थापन सलमलत िाई 

जनाउुँछ । 

(न) “अनगुमन तथा समन्वय सलमलत” भन्नािे बारबर्दिया नगरपालिकमा गर्ठत गौ नन्दी संरक्षणका िालग गठन 
भएको अनगुमन तथा समन्वय सलमलतिाई सम्झन ुपछि । 

(प) “वडा सलमलत” भन्नािे वडामा लनवािचित वडा सदस्यहरु रहेको वडासलमलत िाई जनाउुँछ । 
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पररच्छेद–२ 

गौ नन्दी व्यवस्थापन सलमलत 

३ बारबर्दिया नगरपालिकाको क्षेरमा रहेको गौ नन्दी व्यवस्थापनका िालग देहाय बमोचजम नगरपालिका स्तरीय 
व्यवस्थापन सलमलत रहनेछ । त्यस्तो व्यवस्थापन सलमलतमा देहाय बमोचजमका पदािीकारी संयोजक तथा 
सदस्य रहनेछन ।  

क) नगरपालिकाको उपप्रमखु – संयोजक  
ख) सम्बचन्ित वडाको वडा अध्यक्ष – सदस्य  
ग) संयोजकिे तोकेको १ मवहिा सवहत २ जना कायिपालिका सदस्य – सदस्य  
घ) नगरपालिकामा कायिरत कृवष सेवा प्राववलिक – सदस्य  
ङ) पश ुसेवा अलिकृत वा पश ुसेवा प्राववलिक – सदस्य सचिव  
व्यवस्थापन सलमलतको बैठकमा आवश्यकता अनसुार गौ शािा व्यवस्थापन सलमलतको संरक्षक र नगरपालिकाका 
पदािीकारी तथा कमििारी र अन्य संघ/संस्थाको पदालिकारी वा ववज्ञिाई आमन्रण गनि सवकनेछ ।  
४. गौ नन्दी लनयन्रण तथा व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतिव्य र अलिकार देहाय बमोचजम हनुेछ।  
(क) गौ नन्दी व्यवस्थापनका िालग नीलत तथा योजनाको तजुिमा गने । 

(ख) नगरपालिका क्षेर लभर समदुायिे छोलडएका गौ नन्दीहरुिाई नगरपालिका क्षेर लभर   गौशािा तथा 
िरन क्षेर तोक्ने ।यसरी िरण क्षेर तोक्दा सम्बचन्ित सामदुावयक वन उपभोक्ता सलमलतको समन्वयमा 
वन कायािियको सहमलत लिन ुपनेछ ।बन क्षेरको हानी नोक्सानी नहनुे गरर िरण गराउन ुपने खािको 
प्रलतवद्दता सम्बचन्ित पक्ष/सलमलत संग गने गराउने गनुि पदिछ । 

(ग) नगरपालिका क्षेर लभर समदुायिे पािेका घरपािवुा र गौ नन्दीहरुको तथ्याकं (िगत) संकिन गरी 
अद्यावलिक गने र वडा सलमलतहरुिाई सो कायिमा सविय गराउने । वडा सलमलतिे यो कायिववलि िाग ु
भएको ३ मवहना लभर आ–आफ्नो वडा लभर रहेका पशहुरुको एकीन तथ्यांक तयार गरी वडा कायािियमा 
पेश गनि िगाउने । 

(घ) िौपायाहरुको तथ्याकं(िगत) संकिन गरी घरपािवुा जनावरको दताि र पवहिानका िालग ट्याग लनचित 
पवहिान चिन्ह) िगाउने कायिको व्यवस्था लमिाउने । 

 (ङ) सलमलतिे छाडा पश ुिौपाया पािनका िालग िाग्ने िागत, पूवाििार िगायतका आवश्यकताहरुको पवहिान 
गरी कायािन्वयन गराउने । 

(ि) समदुायिाई आफ्नो गाइबस्तहुरु आफनै गाइगोठ बनाई पािन पोषण गने पश ुलबमा िगायतका कायिहरु 
गने र दिुजन्य बस्तकुो उत्पादन कायििाई प्रोत्सावहत गने , बजाररकरणको ब्यवस्था गने ,गोठसिुार 
,डािेघाुँस /भईु घाुँस उत्पादन गनििाई लनदेशन गने । 

(छ) समदुायिे गौ नन्दी खिुा नछाडन लनदेशन गने । 

(ज) पश ुिौपायाको िालग आपतकालिन उपिार कक्षको ब्यवस्थापन गने । 
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(झ) पश ुिौपायाको िालग आवस्यक प्राथलमक उपिार बक्सको व्यवस्था भए नभएको अनगुमन गरर लनदेशन 
र्दने । 

(ञ) समदुायको ब्यचक्त /पररवारिे आफूसंग भएको पश ुिौपाया पािनपोषण गनि नसक्ने उचित आिार कारण 
देखाई गौ शािा राख्न अनरुोि गरेमा उपयकु्त लनणिय लिने । 

 

पररच्छेद–३ 

वडा स्तरीय सलमलत 

५. गौ नन्दी व्यवस्थापनका िालग देहाय बमोचजमको वडा स्तरीय सलमलत रहनेछ । 

(क) वडा अध्यक्ष – संयोजक 

(ख) वडा सदस्यहरु – सदस्य 

(ग) सम्बचन्ित वडाको कायिपालिकामा प्रलतलनलित्व गने कायिपालिका सदस्य – सदस्य 

(घ) वडा सचिव – सदस्य  
(ङ) सम्बचन्ित वडा हेने कृवष प्राववलिक – सदस्य 

(ि) सम्बचन्ित वडा हेने पश ुसेवा प्राववलिक – सदस्य सचिव 

 उपरोक्त बमोचजमको सलमलतको बैठकमा वडास्तरका सम्बचन्ित व्यचक्तहरुिाई आमन्रण गनि सवकनेछ । 

६. वडा सलमलतको काम, कतिव्य र अलिकार देहाय बमोचजम हनुेछ । 

(क) आफ्नो वडा लभरका पशपुािन कृषकिाई गौ नन्दीिाई व्यवचस्थत रुपमा पाल्न र प्ररेरत गने र यर्द 
छाड्ने कृषकको पवहिान गरी जनिेतना जगाई पाल्न प्ररेरत गने। 

(ख) वडा लभर छाडा छोलडएका पश ुव्यवस्थापनका िालग आवश्यक पने जग्गाको पवहिान तथा ब्यवस्थापन 
गने । 

(ग) यस कायिववलि बमोचजम नगरपालिकास्तरीय गर्ठत गौ नन्दी व्यवस्थापन सलमलतिे र्दएको लनदेशनको पािना 
गने ।  

(घ) पश ुिौपायाहरु एक वडा बाट अको वडामा वा नगरपालिका बावहर अन्यर वविी ववतरण वा स्थानान्तरण 
गदाि वडा सलमलतको लसफाररस अनसुार गने गराउने व्यवस्था लमिाउने ।  

(ङ) नगरपालिका क्षेर लभर वेवाररसे रुपमा छोलडएका िौपायाहरुिाई लनयन्रण लिई नगरपालिका बाट पािन 
क्षेर÷गौशािा क्षेर भलन तोवकएको क्षेरमा लिने िैजाने  व्यवस्था लमिाउने ।  

 ि) वडा लभरका लनचज गौ-नन्दीको पािन पोषण,दाना,घाुँस िगायतका पोषण सवहतको व्यवस्थापन गनि लनदेशन 
गने । 

पररच्छेद –४ 

सदस्यता 
७. सदस्यहरुको बलगिकरणाः 
 गौशािा व्यवस्थापन सलमलतमा देहाय बमोचजम ३ प्रकारका सदस्यहरुको वलगिकरण गररएको छाः 
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क) सािारण सदस्याः 
यस कायिलबलिको दफा ८ बमोचजम योग्यता पगेुको गौ नन्दी व्यवस्थापनमा आवद्द भई नगरपालिका लभर 
बसोबास गने कुनै पलन स्थालनय नेपािी नागररकिे तोवकएको प्रकृया अन्तगित  रवह आवेदन गरेमा सलमलतको 
सदस्यता प्राप्त गने व्यचक्त/ संस्थाहरु सािारण सदस्य हनुे छन ्।  
ख) मानाथि सदस्याः 
१. सलमलतिाई आवश्यक सल्िाह सझुाव र्दनको िालग समाजमा मान प्रलतष्ठान कमाएका गौ नन्दी 
व्यवस्थापनमा आवद्द भएको सलमलतको उन्नती प्रगलतको िालग लनरन्तर चिन्तन मनन गरररहने व्यचक्तिाई कायि 
सलमलतको सािारण बहमुतिे मानाथि सदस्यता प्रदान गनि सवकनेछ । मानाथि सदस्यता वापत कुनै शलु्क िाग्न े
छैन र मानाथि सदस्यिे बावषिक रुपमा सदस्यता नववकरण गनुि पने छैन । 

२. मानाथि सदस्यको कायि सलमलतमा मतालिकार हनुे छैन । 

ग) आजीवन सदस्याः 
सलमलतको सदस्यता प्राप्त गनि योग्य व्यचक्तिे संस्थािाई एकमषु्ट रु. ५,०००÷– (पाुँि हजार) प्रदान गने यस 
कायिलबलि बमोचजम सलमलतको सदस्यता प्राप्त गने योग्यता पगेुका व्यचक्तिाई कायि सलमलतिे लनणिय गरी संस्थाको 
आचजवन सदस्यता प्रदान गनि सक्ने छ । आचजवन सदस्यिे आफ्नो सदस्यता नववकरण गनुि पने छैन । 
आचजवन सदस्यिाई सािारण सदस्यिाई प्राप्त हनुे मतालिकार िगायतका सम्पणुि अलिकार प्राप्त हनुेछन ।  
  

८. सलमलतको सदस्यता प्रालप्तको िालग आवश्यक योग्यतााः 
गौशािा व्यवस्थापन सलमलतको सदस्यको िालग देहाय वमोचजमको योग्यता पगेुको हनु ुपनेछाः 
क)  बारबर्दिया नगरपालिका लभर बसोबास गरेको स्थालनय नेपािी नागररक भएको ।  
ख)  २५ वषि उमेर परुा गरेको ।  
ग)  मानलसक सन्तिुन नगमुाएको ।  
घ)  साविजलनक सम्पचि वहनालमना गरेको नठहरेको ।  
ङ)  नैलतक पतनदेचखने फौजदारी र भ्रष्टािारीको अलभयोगमा सजाय नपाएको  ।  
ि) प्रिलित नेपाि सरकारको कानून अनसुार ववलिवत दताि भएको (संस्थाको हकमा) 
 

९.   सलमलतको सदस्य प्राप्त गनि वा बहाि रहन नसक्ने अवस्थााः 
देहायको अवस्थामा कुनै व्यचक्त सलमलतको सदस्यताको सदस्य पद प्राप्त गनि सक्ने छैन ।  
क)  नगरपालिका भन्दा बावहर बसोबास गरेको ब्यचक्त र गैर नेपािी नागररक ।  
ख)  २५ वषि उमेर परुा नगरेको ।   
ग)  मगज ववग्रकेो वा बौिाएको ।  
घ)  साविजलनक सम्पचि वहनालबना गरेको ठहरेको ।  
ङ)  नैलतक पतन देचखने फौजदारी र भ्रष्टािारीको अलभयोगमा सजाय पाएको  
ि)  सम्बचन्ित सलमलतको व्यवसायमा नीचज स्वाथि भएको ।  
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छ)  साहकुो दामासाहीमा परेको ।  
ज)  कुनै प्रकारको िोरी, ठगी, वकते वा जािसाुँझी  गरेको वा आफ्नो  चजम्माको िनमाि अनलिकृत तवरिे 
मासेको वा दरुुपयोग गरेको वा भ्रष्टािार गरेको अलभयोगमा अदाितबाट कसरुदार ठहरी सजाय पाई सजाय 
पाएको ३ वषि लभर ।  
झ) सदस्यता शलु्क वा अन्य शलु्क बझुाउन बाुँकी रहेको । 
 

१०. सदस्यताको समालप्ताः 
१  देहायको अवस्थामा कुनै व्यचक्त सलमलतको पदमा रहने छैन ।  
क) यस कायिलबलिको दफा ९ बमोचजमको सदस्य पद प्राप्त गनि नसक्ने भएमा ।  
ख)  सािारण सभाको दईु लतहाईको सदस्यहरुका बहमुतिे सलमलतको सदस्य पदबाट हटाउने प्रस्ताव पाररत 
गरेमा ।  
ग)  सदस्यिे आफ्नो  पदबाट र्दएको राचजनामा स्वीकृत भएमा ।  
घ)  सलमलतको काम कारवाहीमा बेइमानी वा वदलनयत गरेको कुरा अदाितबाट प्रमाचणत भएमा   
ङ)  यस कायिलबलि वमोचजम संस्थािे गनि नहनुे, भनी तोवकएको कुनै कायि गरेमा ।  
ि)  सदस्यता शलु्क बझुाउन बाुँकी भएमा ।  
छ)  सलमलत ववघटन भै खारेज भएमा । 

ज) प्रिलित नेपाि सरकारको कानून अनसुार ववलिवत दताि नभएको (संस्थाको हकमा) 
२. कुनै व्यचक्त सलमलतको सदस्यता प्राप्त गनि वा वहाि रहन अयोग्य ठहराउन ुभन्दा अचघ सलमलतिे लनजिाई 
सो कुराको सूिना र्दई, सफाईको सबदु् पेश गने मौका र्दइने छ ।  
प्रिलित नेपाि सरकारको कानून अनसुार ववलिवत दताि भएको (संस्थाको हकमा) 
११. सदस्यता शलु्क र सदस्यता प्रदान गने ववलिाः 
यस कायिलबलिको दफा ७ बमोचजमको सदस्यहरुिे देहाय वमोचजमको उपदफामा तोवकएको शलु्क लतरी, सदस्यता 
प्राप्त गनि सक्नेछ ।  
१.  सािारण सदस्याः– 
क)  सािारण  सदस्य प्राप्त गनि िाहने व्यचक्त वा संस्थािे प्रवेश शलु्क बापत रु. १००÷– र बावषिक शलु्क 
बापत रु. १००÷– बझुाई तोवकएको  प्रविया  अनसुार आवेदन पेश गनेिाई कायि सलमलतको लनणियिे सािारण 
सदस्यता प्रदान गनि सवकने छ । 

ख) त्यस्ता सािारण सदस्यिे बावषिक नववकरण शलु्क रु. ५० ÷–बझुाउन ुपनेछ । 

सािारण सदस्य प्राप्त गने सदस्यिे प्रत्येक वषिको असार मवहनाको मसान्तलभर नववकरण गराइ सक्न ुपनेछ र 
त्यसपलछको हकमा तोवकए बमोचजमको थप दस्तरु बझुाई नववकरण गनि सक्नेछ ।  
 

२.  मानाथि सदस्याः 
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 सािारण सभाको लनणियिे उपयकु्त ठानकेो समाजसेवी ववचशष्ट व्यचक्त तथा  प्रलतवष्ठत  नेपािी 
नागररकहरुिाई मानाथि सदस्य प्रदान गनि सक्ने छ, तर मानाथि सदस्यको मतालिकार रहन ेछैन ।  
 

३. कुनै आवेदकिाई सदस्य नर्दने लनणिय गरेमा सो को कारण सवहतको जानकारी आवेदकिाई र्दईने छ 
।   
४.  सवै सदस्यहरुिे यस कायिलबलि अन्तरगत बनेको लनयम र ववलनमय वमोचजम भएको व्यवस्थाको पािना 
गनुि पने । 

५. सलमलतिे प्रदान गरेको उपदफा १, २, ३ र ४ अनसुारको सदस्यहरुको तोवकएको ढांिामा छुटै्ट अलभिेख 
पचुस्तका रहने छ ।   
  

पररच्छेद ५ 

सािारण सभा सम्बचन्ि व्यवस्था 
 

१२ सािारण सभाको गठनाः– 
१. गौशािा व्यवस्थापन सलमलतको कायिलबलिको दफा ८ अनसुार सदस्यता प्राप्त गने मानाथि सदस्यहरु 
बाहेक अन्य सदस्यहरु सलमलतको सािारण सभा गठन हनुेछ । मानाथि सदस्यहरु आमचन्रत हनु ेछन ्। 
सािारण सभा सलमलतको सवोच्ि अंग हनुेछ ।  
२. सलमलतको सािारण सभा, देहाय बमोचजम हनुेछ ।  
क) वावषिक सािारण सभााः वषिको एक पटक वावषिक सािारण सभा बस्ने छ ।  
ख) ववशेष सािारण सभााः सलमलतको कूि सदस्य संख्याका १÷४ (एक िौथाई) सदस्यहरुिे कारण जनाई 
ववशेष सािारण सभा माग गरेमा ववशेष सािारण सभा, कायिसलमलतिे कम्तीमा ७ (सात) र्दन लभर अलनवायि 
रुपमा बोिाउन ुपदिछ । तर सािारण सभा वा ववशेष सभा बसेको छ मवहना लभर पनुाः ववशेष सािारण सभा 
बस्न सक्ने छैन । 

३. सलमलतको प्रथम वावषिक सािारण सभा सलमलत स्थापना भएको आ.व. समाप्त भएको लमलतिे दईु मवहना 
लभरमा गररने छ । त्यसपलछका वावषिक सािारण सभाहरु आलथिक वषि समाप्त भएको लमलतिे ६ (छ) मवहना 
लभर गररने छ ।  
४. सलमलतको वावषिक सािारण सभा गनिको िालग कम्तीमा १५ र्दन अगावै र ववशेष सािारण सभा गनिका 
िालग कम्तीमा ७ (सात) र्दन अगावै सभा हनुे स्थान, लमलत, समय र छिफि गने ववषय खोिी सबै सािारण 
सदस्यहरुिाई अलनवायिरुपिे सूिना र्दइनेछ ।  
५.उप–दफा ४ बमोचजम बोिाइएको सािारण सभा वा ववशेष सािारण सभामा कायिलबलिको दफा १८ वमोचजमको 
गणपूरक संख्या नपगुी सभा हनु नसकेमा कम्तीमा ७ (सात) र्दनको म्याद र्दइ पनुाः सािारण सभा बोिाइन े
छ ।  
६.सािारण सभा र ववशेष सािारण सभाको छुट्टा छुटै्ट लनणिय पचुस्तका राचखने छ । 
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१३. सािारण सभाको काम कतिव्य र अलिकाराः– सािारण सभाको काम, कतिव्य र अलिकार देहाय बमोचजम 
हनुे छ ।  
क) कायि सलमलतिे पेश गरेको योजना कायििमहरु र बावषिक बजेट पाररत गने ।  
ख) िेखा परीक्षकबाट प्राप्त भएको वावषिक िेखा परीक्षण–प्रलतवेदन मालथ छिफि गरी अनमुोदन र िेखा 
परीक्षण प्रलतवेदनबाट देचखएका अलनयलमत बेरुज ु रकमहरु मालथ छिफि गरी लनयलमत गनि नलमल्ने बेरुज ु
रकमहरु अशिु उपर गरी फछयौट गनिको िालग कायि सलमलतिाई लनदेशन र्दने ।  
ग) आगामी वषिको िालग िेखा परीक्षकको लनयचुक्त गने  । 

घ)सलमलतको बावषिक कायि प्रगती वववरण र संस्थािे गरेको कायिहरुको मलु्यांकन गरी कायिसलमलतिाई आवश्यक 
लनदेशन र्दने ।  
ङ) गौ शािा व्यवस्थापन सलमलतको कायि सलमलतका पदालिकारीहरुको पदावलि पगेुको अवस्थामा कायि सलमलत 
पदालिकारीहरुको कायिलबलि  बमोचजमका प्रविया अन्तरगत रवह लनवाििन गने ।  
ि) कायि सलमलतद्वारा पेश भएका कायिलबलि संशोिन , लनयम तथा ववलनमय स्वीकृत गने ।  
छ) मानाथि सदस्यता प्रदान गने ।  
ज) कायि सलमलतबाट संस्थाको वहत अनकुुि भएका काम–कारवाहीहरुको, औचित्य हेरी अनमुोदन गने ।  
झ) सलमलतको आफ्नै आन्तररक श्रोतबाट व्यहोने गरी कायिसलमलतिे पेश गरेको कमििारीहरुको दरवन्दी, 
पाररश्रलमक भिा तथा अन्य सवुविाहरुमा आवश्यकता अनरुुप स्वीकृलत प्रदान गने   
 
 
 

१४. पद त्याग गनि सक्नेाः अध्यक्षिे कुनै कारण देखाई अध्यक्ष पदबाट राजीनामा र्दन ुपरेमा सलमलतका 
उपाध्यक्ष माफि त कायिसलमलतमा र अन्य पदालिकारी र सदस्यहरुिे अध्यक्ष माफि त राचजनामा र्दई पद त्याग 
गनि सवकने छ  । 

 

 

 

पररच्छेद–६ 

गौशािा व्यवस्थापन सलमलत 

 १५. नगरपालिकािे गौ नन्दी पश ुिौपायाको व्यवस्थापन गनि एक गौशािा व्यवस्थापन सलमलत हनुेछ ।  
(क) संरक्षक - १ जना 
(ख) अध्यक्ष – १ जना 
(ग) कोषाध्यक्ष – १ जना  
(घ) सचिव – १ जना 
(ङ) सदस्यहरु – ४ जना  
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सलमलतको आवस्यकतानसुार लडलभजन बन कायाििय,सामसुावयक वन,मध्यवलति वन,राष्ट्रीय लनकुन्ज,लमलडया र गौ 
व्यवस्थापनमा आवस्यक योगदान पयुािएको ब्यचक्त र स्थानीय सरकारको जनप्रलतलनलििाई बैठकमा आमन्रण 
गनि सक्नेछ । 

१६. गौशािा व्यवस्थापन सलमलतको काम कतिव्य र अलिकाराः  
(क) संरक्षकको काम गौ नन्दीको महत्व फाइदा साथै जनिेतना सम्बन्िी कायििम गरी गौ नन्दी पािनमा 

प्ररेरत गने, 
ख) िरन क्षेरको व्यवस्थापन गने, 
(ग) गौ नन्दीको िालग आहारको व्यवस्थापन गने,  
(घ) पश ुस्वास्थ्य सम्बन्िी समस्या देखा परेमा वडा÷पश ुसेवा केन्रमा जानकारी गराउने,  
(ङ) गौशािामा कायिरत कमििारीहरुको कायिवववरण अनरुुप कामकाजमा खटाउने, 
(ि) नगरपालिका बाट तोवकए बमोचजम िरन क्षेर÷गौशािा क्षेरमा तारबार, घेरावार गने, पश ुआहारका िालग 

आवश्यक घाुँस, डािे घाुँस रुख ववरुवाहरु िगाई उपभोगको व्यवस्था का साथै वातावरणको प्रलतकुि 
प्रभाव नपने गरी व्यवस्थापन गने।  

(छ) िरन क्षेर÷गौशािामा िरन नभएको नपगु हनुे अवस्था र िरन नहनुे मौसमका िालग सखु्खा तथा हररयो 
घाुँस पराि खररद गनुि पने भएमा सो पािन गने संस्था/व्यचक्तिाई आवश्यक व्यवस्था लमिाउन सहयोग 
गनुिका साथै वातावरणसुँग सम्बचन्ित कायििम सञ्चािन गने। 

(ज) गौ नन्दीको पािन तथा व्यवस्थापनका िालग िावहने आवश्यक जनशचक्त पािन गने संस्था वा व्यचक्तिे 
दईु पक्षीय सम्झौता बमोचजम व्यवस्था लमिाउने । तर नगरपालिकािे आफै व्यवस्था गनुि पने भएमा 
िावहने जनशचक्त सेवा करारमा राख्न ेव्यवस्था लमिाउन ुपनेछ । 

(झ) नगरपालिका आफैिे व्यवस्थापन गनुि पने अवस्थामा वडा सलमलतबाट तोकी चजम्मेवारी पाएको सदस्यिे 
सो गौ नन्दी िौपायाहरुको रेखदेख र पािन गने जनशचक्तिाई पररिािन गनुि पनेछ । 

(ञ) नगरपालिका आफै व्यवस्थापन गनुि पने अवस्थामा नगरपालिकामा जनशचक्त उपिब्ि भएको अवस्थामा 
सोही स्तरको उपिब्ि जनशचक्तिाई पलन उपयोग गनि सक्नेछ । 

(ट) पशपुािन क्षेरमा पालिएका िौपायाहरु तथा िौपायाहरुबाट उत्पार्दत चिजबस्त ुवविी ववतरण सलमलतिे 
आवस्यक लनणिय बमोचजम गनेछ र सो लबवि लबतरणबाट प्राप्त आम्दानी रकमिाई गौशािा ब्यवस्थापन 
सलमलतिे गौशािा ब्यवस्थापनका लबलभन्न कायिमा िगाउन सक्नेछ । पश ु िौपायाको गोबरमििाई 
सलमलतिे आवस्यक उपयकु्त स्थानमा िगाउनेछ र लबवि लबतरण समेत गरर प्राप्त हनु आएको रकमिाई 
सलमलतिे गौशािा ब्यवस्थापनका कायिमा उपयकु्त लनणिय गरर िगाउन सक्ने छ । 

(ठ) छाडा पश ुिौपायाको व्यवस्थापन गनि आवश्यक पने गौशािा लनमािणका िालग साविजलनक, सरकारी वन, 

पती जलमन, सामदुावयक वन, खोिा नदी वकनार, तटीय क्षेर आर्द खोजी व्यवस्थापन गने।जग्गा लिजमा 
लिई नगरपालिकािे त्यसको व्यवस्थापन गने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

(ड) तोवकएको अन्य कायि गने, गराउने । 
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(ढ) नगरपालिकािे गौ नन्दी व्यवस्थापन कायि गनि इच्छुक भएको सरकारी गैरसरकारी संस्था,सहकारीिाई 
समय लसमा तोकी साबिजलनक सूिना आव्हान गनि सवकने छ। 

(ण) यसरी सूिनाका आिारमा पनि आएका सरकारी गैरसरकारी संस्था, सहकारीिाई उत्पादन उध्योग र गौ 
नन्दी व्यवस्थापन गने शतिनामा गराई वडा / नगरपालिकािे आन्तररक आय हनुे गरी सम्झौता गराइ 
चजम्मेवारी र्दइने छ । 

(त) गोबर/प्राङ्गाररक मि उत्पादन केन्र संिािन गरी नगरपालिकाको आयमा बरृ्द्द गने । 

(थ) नगरपालिकािे वा नगरपालिकािे कुनै सहकारी संस्था संगको िागत साझेदारीमा दिु डेरी उध्योग संिािन 
गनि सवकने छ । 

(द) सलमलतको कायिकाि ३ बषिको हनुेछ । 

१७.  अन्य सलमलतहरुाः  
१.  यस ब्यवस्थापन सलमलतको पररलि लभर रहेर सलमलतको कायि सञ्चािनको िालग कायि सलमलतिे 
आवश्यकता अनसुार अन्य सलमलत वा उप सलमलतहरु गठन गनि सक्ने छ । यसरी गठन भएका अन्य समलत 
वा उपसलमलतहरुको अन्य कायि सलमलतिे तोकीर्दएको बमोचजम हनुेछ । तर यस्ता अन्य सलमलत वा उप 
सलमलतहरुको गठन केचन्दय सलमलतको बैठकद्वारा अनमुोदन गराउन ुपनेछ  ।  
२.  उप–सलमलतहरुको कायिहरु कायि सलमलतिे तोकीर्दए बमोचजम हनुेछ ।  
१८. गणपरुक संख्यााः  
१. कुि सदस्य संख्याको दईु लतहाई सदस्यहरु उपचस्थत नभई सािारण सभाको काम कारवाही हनुे छैन   
२.  तर कायिलबलिको दफा १३ मा उल्िेख भए बमोचजम पनुाः बोिाइएको सािारण सभामा कुि सदस्य 
संख्याको ५१ प्रलतशत उपचस्थत भएमा सभा गनि वािा पने छैन ।  
३.  तेस्रो पटक पलन ५१ प्रलतशत नै हनु ुपने ।  
 

१८ सलमलतको बैक खाता संिािन र िेखा पररक्षणाः गौशािा व्यवस्थापन सलमलतको एक बैंक खाता हनुे छ । 
उक्त खाता सलमलतका अध्यक्ष,कोषाध्यक्ष र सचिब मध्ये कुन ैदईुको संयकु्त दस्तखतबाट संिािन हनु ेछ  
र सलमलतको मालसक/बावषिक कायिको प्रगलत प्रलतबेदन सम्बचन्ित वडा कायाििय र बारबर्दिया नगरपालिकामा 
पेश गनुि पनेछ र सलमलतिे राखेको कारोबारको िेखा बारबर्दिया नगरपालिकामा सूचिकृत दतािवािा 
िेखापररक्षकबाट हनुेछ ।सलमलतको खातामा लनम्न बमोचजमका लबषयका रकमहरु जम्मा हनुेछन। 

(क) गोबरमि, पञ्चकव्य लबविबाट प्राप्त रकम 

(ख) गौ नन्दी आहारकोिालग स्थालनय सरकारिे उपिब्ि गराएको रकम। 

(ग) गौ नन्दीको स्याहार र रेखदेख गनि राचखने हेराि ुमालनसको तिब िालग स्थालनय सरकारिे उपिब्ि 
गराएको रकम 

(घ) लबलभन्न संघ/संस्थाबाट प्राप्त रकम 

(ङ) पश ुिौपाया लबविबाट प्राप्त रकम 
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(ि) संघ/प्रदेश/स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हनुे पश ुिौपाया स्याहारमा प्राप्त हनुे रकम 

(छ) गौ नन्दी प्रमेी महानभुावबाट प्राप्त हनुे रकम  
(ज) गौ नन्दी गौशािामा िैजान राख्न लिदा र आफूिे िैजाुँदा बाट प्राप्त रकम 

 

पररच्छेद–७ 

लनवाििन अववश्वासको प्रस्ताव, वविान संशोिन सम्बन्िी व्यवस्थााः 
 

१९.  लनवाििन सम्बन्िी व्यवस्थााः  
१.  कायि सलमलतको लनवाििन प्रयोजनको िालग बढीमा ३ जनाको एक लनवाििन सलमलत कायि सलमलतको 
सहमलतद्वारा गठन गररने छ ।  
२.  लनवाििन सलमलतिे प्रििीत कानूनको पररलि लभर रहेर लनवाििन कायिववलि आफै व्यवचस्थत गने छ ।  
३.  लनवाििन सम्बन्िी वववाद उत्पन्न भएमा वववादको टुङ्गो लनवाििन सलमलतिे गरेको लनणिय नै अचन्तम हनु े
छ ।  
४.  लनवाििन सम्पन्न भएको भोिी पल्ट लनवाििन सलमलतको स्वताः ववघटन हनुेछ ।  
 

२०.  उम्मेदवार हनुे योग्यतााः कायि सलमलतको उम्मेदवार हनु देहाय बमोचजमको योग्यता पगेुको हनु  पनेछ 
।  
क)  िगातार २ वषि सम्म सािरण सदस्य रहेको व्यचक्त ।    
ख) उमेर २५ वषि पूरा भएको ।  
ग)    स्थालनय नागररक/नेपािी नागरीक हनु ुपनेछ ।  
घ)  कायिलबलिमा तोवकए अनसुार अन्य योग्यता पगेुको व्यचक्त तर संस्थापक सदस्यहरुको हकमा यो लनयम 
िागू हनुे छैन ।  
 

२१. अववश्वासको प्रस्तावाः 
१. अववश्वासको प्रस्ताव लिचखत रुपमा कुन कुन पदालिकारीको ववरुद्धमा हो स्पष्ट खिुाई देहाय बमोचजम ररत 
प¥ुयाई कायिलबलिमा दताि गनुि पनेछ ।  
क)  नेपािी भाषामा चशष्ट शव्दको प्रयोग गरी िेचखएको हनु ुपछि ।  
ख) प्रस्तावको ववषय स्पष्ट र व्यवहारीक हनु ुपछि ।  
ग)  अववश्वासको प्रस्ताव पाररत गदाि सलमलतका सम्पणुि मतालिकार प्राप्त सदस्यको दईु लतहाईिे प्रष्ट नाम, थर 
र ठेगाना सवहत खिुाई सही भएको हनु ुपछि ।  
२)  उपदफा १ बमोचजम सलमलतमा दताि भएको अववश्वासको प्रस्तावको स्पष्ट ववषय खिुाई सािारण सभामा 
वा ववशेष सािारण सभा बस्ने स्थान, लमलत, समय समेत तोकी संस्थाको सािारण सभाको सम्पूणि पदालिकारी र 
सदस्यहरुिाई सलमलतको दफा १२ बमोचजम सािारण सभा वा ववशेष सािारण सभा बस्ने सूिना र्दईने छ ।  
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३)  अववश्वासको प्रस्ताव माथी छिफिको प्रकृयााः  
क)  सािारण सभामा अध्यक्षता गने व्यचक्तिे सािारण सभामा उप–दफा १ बमोचजमको प्रस्ताव पेश गनि 
अनमुती र्दनेछ र प्रस्ताव पेश गने सदस्यहरु मध्ये १ जनािे अववश्वासको प्रस्ताव ल्याउन ुपने कारण सवहतको 
आफ्नो अलभमत सभा समक्ष प्रस्ततु गने छ ।  
ख)  उप–दफा ३ (क) बमोचजम अववश्वासको प्रस्ताव, पक्षका सदस्यिे आफ्नो अलभमत प्रस्ततु गरेपलछ सो 
प्रस्ताव उपर मत प्रकट गनि िाहने बढीमा अन्य लतन जना सदस्यहरुिाई अध्यक्षिे अलभमत प्रकट गनि अनमुलत 
र्दन सक्नेछ ।  
ग)  उप–दफा (२१) बमोचजम अववश्वासको प्रस्ताव जनु पदालिकारीहरु ववरुद्ध प्रस्ततु गररएको हो, अध्यक्षता 
गने व्यचक्तिे ती पदालिकारीहरुिाई आफ्नो सफाई पेश गने मौकाको िालग आफ्नो भनाईहरु राख्न अनमुलत 
र्दइने छ ।  
 

२२. अववश्वासको प्रस्ताव माथी लनणियाः 
१)  अववश्वासको प्रस्ताव उपर आफ्नो भनाई प्रस्ततु गने िम समाप्त भए पलछ अध्यक्षता गने व्यचक्तिे सो 
अववश्वासको प्रस्तावको बहमुत पक्ष वा ववपक्षमा छ भने्न लनणियको िालग देहाय बमोचजमको कुनै एक तररका 
अपनाई अववश्वासको प्रस्तावको लनणियको घोषणा, गने छ ।  
क)  अववश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मत प्रकट गने एक समूहमा र ववपक्षमा मत प्रकट गने अको समूहमा 
छुट्टयाएर वा  
ख)  सािारण सभाका सदस्यहरुिाई अववश्वासको प्रस्तावको पक्ष र ववपक्षमा गोप्य मतदान गराएर ।  
२)  सािारण सभाको कुि सदस्य संख्याको दईुलतहाई बहमुतिे अववश्वासको प्रस्ताव पारीत हनुेछ । त्यस्तो 
प्रस्ताव पाररत भएमा प्रस्ताववत पक्षका व्यचक्तहरु पद मकु्त हनुेछन ्।  
३) लनवािचित भएको ६ मवहना नपगुी वा प्रस्ताव ववफि भएको ६ मवहना नपगुी त्यस्तो व्यचक्त उपर पनुाः 
अववश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन ।  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेद–८ 

कमििारी व्यवस्थााः 
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 २३. कमििारी ब्यवस्था सम्बन्िमााः  गौशािा व्यवस्थापनका िालग नगरपालिकािे आवश्यकता अनसुार  पश ु
िौपाया हेराि ुज्यािादारी सेवामा राख्न सक्नेछ सो को खिि रकम नगरपालिकािे बावषिक रुपमा बजेट 
चशषिकमा छुट्याउने छ। 

   २४. कमििारीको सेवा सवुविा सम्बन्िी व्यवस्थााः पश ुिौपायाहरुको सेवा सवुविा नगरकायिपालिकािे लनिािरण 
गरे बमोचजम हनुेछ । लनजहरुिे अन्य सवुविा सम्झौता अनसुार प्रिलित कानूनको अलिनमा रही प्राप्त 
गनेछन ।  

पररच्छेद–९ 

पश ुिनीको काम, कतिव्य र अलिकार 
२५. बारबर्दिया नगरपालिकामा पशिुनीिे देहायको कायि गनुि पनेछ । 

 क) आफ्नो घरमा पािेका घरपािवुा जनावरको पािन, पोषण गने÷गराउन।े  

 ख) आफ्नो घरमा पािेको पश ुिौपायाको तथ्याङ्क संकिन तथा अद्यावलिक लनयलमत रुपमा वडा कायाििय र 
पश ुसेवा शाखामा उपिब्ि गराउने। 

 ग) आफु बसोबास गरेको वडा बाहेक अन्यर स्थानबाट पश ुिौपायाहरु खररद गदाि पश ु सेवा शाखाबाट 
अनमुलत पर लिएर मार गने,  

(घ) वडा लभर रहेका गौ नन्दीको व्यवस्थापनका िालग वडा कायािियिाई आवश्यक सहयोग गने गराउने। 

(ङ) कुन ैकृषकिे आफ्ना अनतु्पादक गौ नन्दी गौशािामा लिन ुपरेमा वडा सलमलतको सल्िाह र लनणिय अनसुार 
गररनेछ। 

ि) समदुायमा पश ुववमा अलनवायि गररनेछ । 

 

 

 

पररच्छेद–१० 

आलथिक व्यवस्थापन सम्बन्िी व्यवस्था 
२६. गौ नन्दी व्यवस्थापनका िालग आवश्यक पने रकमको व्यवस्था देहाय बमोचजम हनुेछ । 

(क) नेपाि सरकारका ववलभन्न मन्रािय ववभाग कायािियबाट प्राप्त अनदुान रकम। 

(ख) स्थानीय संघ संस्था÷व्यचक्तसुँग साझेदारी गरी व्यवस्थापन हनुे हकमा सम्झौता बमोचजम हनुेछ ।  
(ग) नगरपालिकािे आफ्न ैव्यवस्थामा पशपुािन गरी व्यवस्थापन गनुि पने अवस्थामा गौ नन्दी व्यवस्यापनका 

िालग आवश्यक हेराि,ु गौशािा लनमािण र पश ु आहार समेतको िालग आवश्यक पने रकम 
नगरसभा÷नगरकायिपालिका बाट रकम ववलनयोजन गनि सक्नेछ । गौ नन्दी व्यवस्थपन कायिबाट प्राप्त 
आयका आिारमा गौ हेरािकुो पाररश्रलमकको ज्यािा  भकू्तानी गने गौ नचन्दका िालग पोषण िगायतका 
आहाराको ब्यवस्था गने । 
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पररच्छेद–११ 

प्रोत्साहन कायििम 

२७. नगरपालिकाद्वारा प्रदान गररने प्रोत्साहन कायििम तपचशि बमोचजम रहने छाः 
(१) पशपुािक कृषकिाई आफुिे पािेको गौ नन्दीिाई छाडा नछोड्न प्रोत्साहन कायििम नगरपालिका 

माफि त सञ्चािन गररनेछ। 

(२) िेरै संख्यामा गौ नन्दी पाल्ने कृषकको पशिुाई औषिी उपिार पोषण उपकरण गोठ लनमािण र आहार 
व्यवस्थापनमा सहयोग गररनेछ। 

(३) खलु्िा छोलडएका गौ नन्दीिाई समदुायिाई पवहिान गरी सम्बचन्ित कृषकको पवहिान गने र वफताि 
वझुाउन सहयोग गने व्यचक्त िौवकदार वडघर अगवुा जनप्रलतलनलि कमििारीिाई ववशेष प्रोत्साहन, परुस्कार 
नगरपालिकािे गनेछ। 

 

पररच्छेद–१२ 

आहारा व्यवस्थापन 

२८.गौ शािामा भएका गौ नन्दी ब्यवस्थापनमा गौ नन्दीका िालगघाुँस,आहार,पोषण,दाना,पानी न्यूनतम 
व्यवस्था हनुे छाः  
(१) गौ शािामा भएका गौ नन्दी ब्यवस्थापनका िालग अनसूुिी -२ बमोचजमको गौ नन्दीका िालग 

घाुँस,आहार,पोषण,दाना,पानी न्यूनतम व्यवस्था गनुि पने छ । 

(२) गौशािामा राचखएका गौ नन्दीिाई न्यूनतम चजवन लनवािहका िालग आहाराको व्यस्थापन, स्रोतको व्यवस्थापन 
भए सम्म नगरपालिका र सलमलत ववलभन्न संघ संस्था र लनकायबाट व्यवस्था लमिाइनेछ। 

(३) गौ नन्दीिाई िरणका िालग सम्बचन्ित समदुावयक वन िालमिक वन मध्यवलति र लनकुञ्ज सुँग समन्वय गरी 
िररिरणको व्यव्थापन गररनेछ। 

(४) वकसानिे वारीमा उत्पादन भएको नि/पराििाई गौशािामा लनशलु्क रुपमा उपिब्ि गराउन कृषकिाई 
प्रोत्साहन हनुे खािको कायििम नगरपालिकाबाट सम्बचन्ित कृषकिाई उपिब्ि गराइनेछ। 

(५) गौशािासुँग आस्था भएका महानभुावबाट आवश्यक दानाका िालग आवश्यक कच्िा पदाथि संकिन गनि 
सवकनेछ। 

(६) गौ नन्दीको िालग घाुँस,दाना,पराि उत्पादनको िालग मेचशन,उपकरण व्यवस्था गररने छ ।  
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पररच्छेद–१३ 

गौ नन्दी आश्रय स्थि/वासस्थान/गाइगोठको  व्यवस्थााः 
 

२९. गौ नन्दी आश्रय स्थि/वासस्थान/गाइगोठको  व्यवस्थााः 
 

१.गौ शािाका गौ नन्दीको गाइ,गोबर,दिु,दवह र दिुवाट उत्पार्दत चिज बस्तकुो प्रयोग र महत्व अनसूुिी -१ 
बमोचजमको महत्व हनुेछ । 

 

२. गौ नन्दी वास वस्न गोठ प्रलतगाई/नन्दीका िालग न्यूनतम अनसूुिी-२ वमोचजमको मापदण्डको आहारा को 
व्यवस्था हनुे छ । 
३. गभिवती गाई/बाच्छा आमा वस्नका िागी न्यूनतम अनसूुिी-३ वमोचजमको मापदण्ड गाईगोठको व्यवस्था 
हनुेछ । 

पररच्छेद–१४ 

दण्ड जररवाना सम्बन्िी व्यवस्था 
३०. यस कायिववलि बमोचजम कसैिे पश ुछाडेमा वा व्यवस्थापन कायिमा असहयोग गरेमा देहाय बमोचजमको 
दण्ड जररवाना गररनेछ । 

 (क) पश ुिनी कसैिे पलन पश ुिौपाया छोडी वा िापरवाही गरी कसैको खेतीपाती वा अन्य बािीनािी हानी 
नोक्सानी भएमा क्षतीको एकीन गरी सम्बचन्ित पशिुनी बाट वडा सलमलतिे क्षतीपूती भराई दण्ड सजाय गनि 
सक्नेछ । 

(ख) कुनै पशिुनीिे पािन गदै आएका पशपंुक्षी, छाडा छोडेमा नगरपालिकािे त्यस्ता पश ुिलनबाट पवहिो 
पटक पश ुिौपाया छोडे बापत पाुँिसय रुपैया र दोस्रो पटक छोडेमा एकहजार रुपैया जररवाना गररने छ र सो 
पलछ पलन पटके वपच्छे पाुँिसय रुपैया थप गदै जररवाना गररने छ  सो जररबाना बापतको रकम गौशािा 
व्यवस्थापन सलमलतको खातामा जम्मा हनुेछ र त्यस्तो पश ुस्वयं पशिुनीिाई वफताि गररनेछ । 

(ग) नगरपालिकासुँग सीमा जोलडएका वा अन्य क्षेरबाट कसैिे पश ुछाडेमा सम्बचन्ित स्थानीय तह सुँग समन्वय 
गरी सम्बचन्ित पशिुनीबाट असिु उपर गररनेछ ।  
(घ) नगरपालिका क्षेरलभर कसैिे गौ नन्दी छोडेको जानकारी वडा कायाििय वा नगरपालिकािाई र्दएमा 
सम्बचन्ित सूिकिाई सूिना बमोचजम उठेको जररवाना रकमको २० प्रलतशत रकम परुस्कार स्वरुप उपिब्ि 
गराईनेछ । 

 (ङ) परम्परागत मूल्य र मान्यता, िालमिक तथा साुँस्कृलतक आिारमा पशिुौपायहरुको अवहेिना हनुे गरी 
कसैिे छाडा छोडेमा त्यस्तो पशिुनीिाई दोस्रो पटक नगरपालिका वा वडा कायािियबाट प्रदान गररने सेवा 
तथा सवुविाबाट वचञ्चत गररनेछ ।  
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पररच्छेद–१५ 

आम्दानीको स्रोत 

३१. गौ नन्दी पािनबाट प्राप्त हनुे आम्दानीको स्रोत तपचशि बमोचजम हनुे छाः 
 

१. गौशािाबाट उत्पार्दत वस्तहुरु वविी गरर प्राप्त हनुे रकम । 

२. पञ्चगव्य वविी गरर प्राप्त हनुे रकम। 

३. गोवरमि वववि गरर प्राप्त हनुे रकम । 

४. गौ नन्दी पाल्न इच्छुक महानभुाविाई उपिब्ि गराए वापत आफुखसुी प्रदान गररएको  रकम । 

५. ववलभन्न गौ नन्दी प्रमेी व्यचक्त/संघ/संस्था/कायाििय/ववभाग/मन्राियबाट प्राप्त अनदुान तथा साझेदार 
रकम। 

६. दिुबाट बनेका दिु जन्य प्रदाथि लबवि लबतरणबाट प्राप्त आय साथै डेरी उध्योगबाट प्राप्त आय रकम । 

७. गौ मरु,गोबर िगायतका चिज बस्तहुरु लबविबाट प्राप्त हनुे आय रकम । 

८. गौ लबवि गरर प्राप्त हनु आउने रकम । 

 

पररच्छेद–१६ 

समन्वय तथा समझदारी 
३२.यर्द कुनै असमझदारी वा अप्यारो परेको खण्डमा नगरपालिका र सलमलत ववि एकआपसी समझदारीबाट 
समस्या समािान गररनेछ। 

पररच्छेद–१७ 

ववववि 

३३.  लनदेशनको पािनााः नपेाि सरकार वा स्थानीय अलिकारी वा स्थानीय तहिे समय, समयमा र्दएको 
लनदेशनको पािना गनुि संस्थाको कतिब्य हनुेछ ।  
३४. तदथि सलमलताः  
१. यो सलमलत स्थापना गरी दताि गराउनकुो िालग गर्ठत तदथि सलमलतिे ६ मवहना लभर सािारण सभा बोिाई 
कायिलबलि अनसुारको लनवाििन सलमलतको गठन गरी नयाुँ कायिसलमलतको लनवाििन गराउने छ र सोको जानकारी 
बारबर्दिया नगरपालिका स्थानीय अलिकारी िाई र्दइने छ ।  
२. प्रथम पटक लनवाििन सम्पन्न नभएसम्मको अवस्थामा कायिसलमलतिे गरेका काम कारवाहीहरु यसै वविान 
सरह भएको मालनने छ । 
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३५. कायिववलि संशोिन,हेरफेर र लनयम बनाउन सक्ने सम्बन्िी व्यवस्थााः १.यस कायिलबलिमा कुनै संसोिन र 
हेरफेर गनुि पने भएमा र कायािन्वयन गने िममा लनयम बनाउन परेमा नगरकायिपालिकािे आवश्यक 
संशोिन, हेरफेर र आवस्यक लनयम बनाउन सक्नेछ ।  

२. यो कायिववलि िाग ुहनु ुभन्दा अगाडी गौशािा व्यवस्थापनको िालग भएका, गरेका कायिहरु यसै कायिववलि 
बमोचजम भएको मालननेछ ।  

 
 

अनसुिुी -१ 

 

गाइ,गोबर,दिु,दवह र दिुवाट उत्पार्दत चिज बस्तकुो प्रयोग र महत्व 

 

गाइ,गोबर,दिु,दवह र दिुवाट उत्पार्दत चिज बस्तकुो प्रयोग र महत्व देहाय बमोचजम हनुेछाः 
१.गौ मूरको प्रयोगाः 
 (क) अन्नबािीिाई राम्रो गरी उत्पादन बरृ्द्दमा सहयोग हनुे । 

(ख) अशौि परेको/ मालनसको मतृ्यूको १३ र्दन सम्म गौ मरुको पञ्चामतृ  प्रयोगबाट शदु्द बनाई शदु्द गनि 
सहयोग हनुे । 

 २.गोबरको प्रयोगाः 
(क) गाइको गोबरिे घरको भईू लभिा लिप पोत गने  घरआुँगन सफासगु्िर हनुे वकरा कलमिाको प्रबेश नहनुे 
र यसको गन्िका कारण कुनै पलन स्वास्थ्यिाई हालन नोक्सानी पयुािउने वकटाणकुो लनशेि हनुे । 

(ख) गाइको गोबरको िपु आर्द बाल्दा अचक्सजनको बढी मारा उत्पादन हनुे मानव स्वास्थ्यिाई बढी िाभ 
हनुे । 

(ग) गोबर कम्पोष्ट मिका रुपमा प्रयोग हनुे र बालिनालि उत्पादनमा बदृ्दी हनुे र जलमनको उबिरा शचक्त बढने। 

(घ) गोबरबाट गइुठा बनाइ  आगो बाल्न सहयोग हनुे । 

(ङ) िालमिक कायिहरुमा गाईको गोवरको प्रयोगबाट शदु्द हनुे । 

 २.दिु र दिुबाट बनेका अन्य चिजबस्तकुो प्रयोगाः 
 (क) दिु सेवनबाट मालनसको रोग प्रलतरोिात्मक क्षमता बरृ्द्द हनुे र लबलबन्न रोग िाग्नबाट बिाउने । 

(ख) दिुबाट बनेका अन्य चिजबस्तकुो प्रयोगबाट मालनसको शरररिाई िावहने सबै प्रकारका तत्वहरु प्राप्त हनु े
। 
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अनसूुिी -२ 

 

गौ नन्दी वास वस्न गोठ प्रलतगाई/नन्दीका िालग न्यूनतम मापदण्डको आहाराको व्यवस्थााः 
 
आहारको ब्यवस्थााः-  
एउटा गाई/गोरुको िालग न्यूनतम आहारा  देहाय वमोचजम हनुेछाः 
क)  हररयो गाुँस ३०-४० के.चज. प्रलतर्दन 
ख)  भसुा/पराि ५ के.चज. प्रलतर्दन 
ग)  दाना २ देचख ३ के.जी. प्रलतर्दन 

मालथ उल्िेचखत आहाराको हकमा यर्द िररिरनको व्यवस्था भएमा दानाको मारामा कलम गनि सवकनेछ 
। 
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अनसूुिी-३ 
गाईगोठको मापदण्ड  

 

 
गभिवती गाई/बाच्छा आमा वस्नका िागी न्यूनतम लनम्न बमोचजमको मापदण्ड गाईगोठको व्यवस्था गररनेछाः 
 
क) १३ लमटर िौडाई १.८ लमटर िम्बाई 
ख) २५ से.लम. िौडाई र ८ से.लम. गवहराईको नािी हनु ुपने । 
ग) वटन/कर/टायििे छाएको हनु ुपने । 
 

 

 


