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स्थानीय सरकार 

गोकुलगगंा गाउँपाललका, रामेछाप  

प्रदेश न ं.३ 

“गोकुलगगंा गाउँपाललका कृषि तथा पशपुकं्षी षिकास बोर्ड” को स्थापना र व्यिस्थापन गनड बनेको ऐन 

प्रस्तावनााः- सरकारी, सहकारी, ननजी क्षते्रको तथा साववजननक-ननजी सहकारी साझदेारीमा स्थानीय सरकार, प्रदेश 
सरकारसँग ममली स्थानीय तहको श्रोत साधन पररचालन गरी आर्थवक उन्नती गननव पने भएकोले दनध उत्पादन, 

प्रशोधन, बजारीकरण सम्बन्धी कायवक्रमहरु ववच समाञ्जस्य ल्याई स्थानीय सरकारको जनसहभार्गताको आधारमा 
यस गोकन लगगंा गाउँपामलका मभत्र बढी भन्दा बढी उन्नत जातका पशनपालन गराई रोजागर मसजवना गरी 
सववसाधारण जनताको स्वास््य सनववधा कायम राखी दनग्ध पदाथवमा ववववर्धकरण गराई ननयावत गरी आर्थवक 
सम्बदृ्र्ध कायम राख्न नेपालको सवंवधान, २०७२ को धारा ५७ को उपधारा ४, अननसचूी -८  को स्थानीय तहको 
अर्धकारको सचूीबाट अर्धकार प्राप्त गरी “गोकन लगगंा गाउँपामलका कृवि तथा पशनपकं्षी ववकास बोर्व ऐन  ,२०७५ ” 

को स्थापना र व्यवस्था गनव वाञ्छनीय भएकोल,े 

१. सकं्षक्षप्त नाम र प्रारम्भः- 

(क) यस ऐनको नाम “गोकन लगगंा गाउँपामलका कृवि तथा पशनपकं्षी ववकास बोर्व ऐन, २०७५” रहेको छ 
। 

(ख) यो ऐन तनरुन्त प्रारम्भ हननेछ । 

२. पररभािाः- 

(क) “बोर्व” भन्नाले दफा ३ बमोजजम स्थापना भएको पामलका कृवि तथा पशनपकं्षी ववकास बोर्व सम्झनन 
पछव । 

(ख) “सममनत” भन्नाले दफा ७ बमोजजम गठन भएको कायवकारी सममनत सम्झनन पछव । 

(ग) “अध्यक्ष” भन्नाले सममनतको अध्यक्ष सम्झनन पछव । 

(घ) “सदस्य” भन्नाले सममनतको सदस्य सम्झनन पछव र सो शब्दले सममनतको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 
सदस्य-सर्चव समेतलाई जनाउनेछ । 

(ङ) “ननदेशक” भन्नाले दफा १५ बमोजजम ननयनक्त भएको वा तोककएको कायवकारी ननदेशक सम्झनन 
पछव । 

(च) “तोककएको” वा “तोककए बमोजजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगवत बनेको ववननयममा तोककएको वा 
तोककए बमोजजम सम्झनन पछव । 

 

 



३. बोर्डको स्थापनाः- 

(क) पामलका स्तरमा उन्नत पशनपालन श्रोत केन्र स्थापना गरी दनग्ध व्यवसाय सम्बन्धी ववकास 
योजना तजनवमा गरी साववजननक-ननजी सहकारी साझेदारी क्षेत्रको ववच दनधालन पशनपालन, दनध 
उत्पादन तथा प्रशोधन, आपनूतव तथा बजारीकरण सम्बन्धी कायवक्रमहरु ववच समाञ्जस्य ल्याई 
समग्र दनग्ध क्षते्रको ववकासलाई सबल तनल्याउन पामलका कृवि तथा पशनपकं्षी ववकास बोर्वको 
स्थापना गररएको छ । 

(ख) बोर्वको कायावलय गोकन लगगंा गाउँपामलकाको कायावलयमा रहनेछ । 

४. बोर्ड सगंठित ससं्था हुनेः- 

(क) बोर्व अववजछछन्न उत्तरार्धकारवाला एक स्वशामसत र सगंठठत ससं्था हननेछ । 

(ख) बोर्वको काम कारवाहीका ननममत्त आफ्नो छन ट्टै छाप हननेछ । 

(ग) बोर्वले व्यजक्त सरह चल अचल सम्पवत्त प्राप्त गनव, उपभोग गनव, बेचववखन गनव वा अन्य 
ककमसमले व्यवस्था गनव सक्नेछ । 

(घ) बोर्वले व्यजक्त सरह आफ्नो नामबाट नामलस, उजनर गनव र बोर्व उपर पनन सोही नामबाट नामलस, 

उजनर लाग्न सक्नेछ । 

५. बोर्डको उद्देश्यः- बोर्डको उद्देश्य देहाय िमोजिम हुनेछ । 

(क) गोकन लगगंा गाउँपामलका मभत्र उन्नत स्तरका दनधालन पशनपालन, दनध उत्पादन तथा प्रशोधन, आपनूतव 
तथा बजारीकरण सम्बन्धी कायवक्रमहरु ववच समाञ्जस्यता ल्याउने गरी दनग्ध व्यवसाय सम्बन्धी 
ननती ननमावण र तत्सम्बन्धी ववकास योजना तजनवमाको लार्ग प्रदेश सरकारलाई आवश्यक 
सहयोग पन¥याउने । 

 (ख) ग्रामीण क्षते्रमा रोजगारी मसजवना गनव उन्नत जातका पशनपालन गराई दनधको उत्पादन तथा 
उत्पादकत्व बढाउने । 

(ग) उन्नत जातका पशन ववकासका लार्ग साववजननक-ननजी सहकारी, साझेदारीमा पशन ववकास फामव 
श्रोत केन्र स्थापना गने । 

(घ) आधनननक दनग्धजन्य पशन ववकास फामव, दनग्ध उद्योगको ववकास गने गराउने । 

(ङ) दनग्ध ववकासको लार्ग पशन ववकास र पशन स्वास््य क्षते्रमा देखा परेका समस्याहरुको ननराकरणका 
उपायहरु पत्ता लगाउने । 

(च) गोकन लगगंा गाउँपामलका मभत्रका सम्पणूव सरकारी, सहकारी, ननजी र साववजननक-ननजी साझदेारी 
क्षेत्रमा पशन फामव, दनग्ध व्यवसायीहरु ववच समाञ्जस्य स्थापना गने गराउने । 



(छ) उन्नत जातका पशनपालन तथा दनग्ध पदाथवको उत्पादनलाई व्यवसानयक र प्रनतस्पधी बनाउँदै 
आधनननक प्रशोधन उद्योगको ववस्तार गने । 

(ज) आन्तररक बजारको सम्भाव्यताको आधारमा दनग्ध पदाथवको ववववर्धकरण गरी आयात प्रनतस्थापन 
गने र दनध तथा दनग्ध पदाथवलाई ननकासी योग्य वस्तनको रुपमा ववकास गरी ननयावत गने गराउने 
। 

(झ) सन्तनमलत आहार, पशन चरणको प्रबन्ध गने, गराउननको साथै स्थानीय सरकारको सामनदानयक वनमा 
भएको स्थानीय घाँसलाई मशेीनद्वारा प्रशोधन गरी दानाको रुपमा प्रयोग गररने हे र साइलेज 
वपट खर्ा गरी दानाको ववकल्पमा प्रयोग गररनेछ । 

(ञ) अगावननक मल कारखाना, बायो ग्याँस प्लान्ट स्थापना गने गराउने । 

(ट) दनध तथा दनग्ध पदाथवको गनणस्तर सनधार एव ंननयमन गरी सववसनलव रुपमा उपभोक्तालाई उपलब्ध 
गने गराउने । 

(ठ) उन्नत पशन ववकास तथा दनग्ध ववकास सम्बन्धी उछचस्तररय अध्ययन तथा अननसधन गने 
गराउने । 

(र्) दनग्धजन्य पशनपालन फामव, दनग्ध उद्योगहरु ठूला, मझौलालाई प्रववर्धमा ववस्तार गरी साना र 
घरेलनलाई प्रवद्र्धन गने गराउने । 

६. बोर्डको काम, कतडव्य र अधिकारः- बोर्डको काम, कतडव्य र अधिकार देहाय िमोजिम हुनेछ । 

(क) स्थानीय सरकारको सहकायवमा ग्रामीण क्षते्रमा उत्पाठदत दनधलाई शहरी क्षेत्रमा पन¥याई गरीवी 
ननवारण गने प्रमनख आधारको रुपमा ववकास गरी दनग्धजन्य पशनपालन क्षते्रलाई सेवा पन¥याउन 
आवश्यक स्थानमा पशन सेवा केन्र, उपकेन्रहरुको स्थापना गने   गराउने । 

 (ख) उन्नत नश्लका पशनहरुको उत्पादनमा बदृ्र्ध गरी उपयनक्त पकेटहरुमा नश्ल सनधार, स्थानीय 
नश्लका पशनहरुको सरंक्षण, पशन स्वास््य सरंक्षण गने गराउने । 

(ग) उन्नत नश्ल सनधार केन्र, प्राङ्गररक प्रशोर्धत मल उद्योग, बायो ग्याँस उद्योग, दाना कारखाना, 
आधनननक श्रोत केन्र, दनग्धजन्य ठूला पशन ववकास फामव, धनलो दनग्ध काराखाना साववजननक-ननजी 
सहकारी साझदेारीमा लगानी गरी स्थापना तथा प्रवद्र्धन गने । 

(घ) दनग्धजन्य पशन ववकास फामव, दनग्ध उद्योगको स्थापना, सनधार, प्रवद्र्धन तथा सरंक्षण गनव प्राववर्धक 
सहयोग उपलब्ध गने गराउने । 

(ङ) दनग्धजन्य पशन ववकास फामव, दनग्ध उद्योगहरु सनचीकृत गरी दताव गने गराउने । 

(च) दनग्धजन्य पशनपालन फामव, दनग्ध उद्योगका लार्ग आवश्यक स्वदेशी तथा ववदेशी सहायता, 
अननदान एव ऋणको व्यवस्था गरी पररचालन गने गराउने । 



(छ) दनग्धजन्य पशनपालन, दनग्ध व्यवसाय सम्बन्धमा उत्पादक तथा उपभोक्ताहरुको ठहतको लार्ग 
प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सनझाव ठदने । 

(ज) पशनपालन, दनग्ध व्यवसाय सम्बन्धी सचंामलत कायवक्रमहरुको अननगमन, ननयमन, मलू्याङ्कन तथा 
समीक्षा गने गराउने । 

(झ) उत्पादीत कछचा दनधको खरीद मलू्य र प्रशोर्धत दनध तथा दनग्धजन्य पदाथवको ववक्री मलू्य 
बोर्वबाट समयाननकन ल हेरी खरीद ववक्री मलू्य घटाउने, बढाउने । 

(ञ) दनध तथा दनग्ध पदाथवहरुको उपभोग गने बानी बसाल्न स्कूल, कलेज, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी 
ववच अमभमनखीकरण कायवक्रमहरु सचंालन गने र छापा तथा ववद्यनतीय सचंार माध्यमबाट 
उपभोक्ताहरुमा प्रचार प्रसार गने गराउने । 

(ट) उन्नत जातका दनधालन पशनहरु खरीद गने कृिकहरुलाई सरल रुपमा सहनमलयत ऋण उपलब्ध 
गराउन बैंकहरुलाई उत्प्रेररत गने गराउने । 

(ठ) गोकन लगगंा गाउँपामलका अन्तगवत गररने कायवक्रम सरकारी, गरैसरकारी सघं ससं्था, ननजी क्षते्र 
तथा दनग्ध क्षते्रमा सचंालन गररने सम्पणूव कायवक्रमहरु स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी पामलका 
कृवि तथा पशनपकं्षी ववकास बोर्वसँग आवद्धता जनाएर अमभलेख गराई सचंालन गननव गराउनन 
पनेछ । 

(र्) गोकन लगगंा गाउँपामलका क्षेत्र मभत्र रहेका सम्पणूव दनग्धजन्य पशनपालन सहकारी फामव, दनग्ध उद्योग, 

सरकारी ससं्थानको रुपमा सचंामलत ननजी दनग्ध उद्योगहरु र दनग्धजन्य पशनपालन फामवहरु, 

साववजननक-ननजीसहकारी साझेदारीमा सचंामलत दनग्धजन्य फामव तथा दनग्ध उद्योगहरु प्रदेश 
सरकार, भमूम व्यवस्था कृवि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तगवत सचंामलत प्रादेमशक दनग्ध ववकास 
बोर्व ऐन, ननयम, ववननयम अननसार ननदेमशित भई सचंालन गररनेछ । 

(र्) दनग्ध क्षते्रको ववकासका लार्ग आवश्यक प्राववर्धक जनशजक्तको ववकास गनव पशनर्चककत्सक 
अध्ययनको लार्ग आवश्यकता अननसार स्वदेश, ववदेशमा छात्रववृत्तको मसफारीस गररनेछ । 

(ढ) कृवि तथा पशनपकं्षी सम्बन्धी अन्य आवश्यक कायव गने गराउने । 

७. कायडकारी सलमततको गिनः- (१  )बोर्वको कायव सचंालनको ननममत्त देहाय वमोममको एउटा कायवकारी 
सममनत हननेछ । 

(क) गाउँपामलका प्रमनख -अध्यक्ष 

(ख) गाउँपामलका उपप्रमनख -उपाध्यक्ष 

(ग) गाउँपामलका सर्चव -सदस्य 

(घ) जजल्ला उद्योग वाणणज्य सघंबाट प्रनतननर्ध -सदस्य 

(ङ) स्थानीय सहकारीबाट प्रनतननर्ध -सदस्य 

(च) र्रेी फामवर सघं नेपालबाट प्रनतननर्ध -सदस्य 

(छ) नेपाल र्रेी एसोमसएसनबाट प्रनतननर्ध -सदस्य 



(ज) गोकन लगगंा गाउँपामलका मभत्र साववजननक-ननजी साझदेारीमा सचंामलत 
पररयोजना अन्तगवतको वर्ा अध्यक्ष 

-पदेन सदस्य 

(झ) साववजननक-ननजी साझेदारीमा सचंामलत दनग्धजन्य पशन पालन फमवका 
सचंालकहरु मध्येबाट सममनतका अध्यक्षले मनोननत १ जना 

-सदस्य 

(ञ) पेशागत वा वविय ववशिेज्ञहरुबाट सममनतको अध्यक्षले मनोननत १ जना -सदस्य 

(ट) पामलका कृवि तथा पशनपकं्षी ववकास बोर्वको कायवकारी ननदेशक -सदस्य सर्चव 

(२) स्थानीय सरकारले आवश्यक देखेमा स्थानीय राजपत्रमा सचूना प्रकाशन गरी सममनतका 
सदस्यहरुमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गनव सक्नेछ । 

(३) उपदफा )१ )को खोर् ) झ  )र ) ञ  )बमोजजमका सदस्यहरुको पदावर्ध दनई विवको हननेछ र ननजहरु 
पननाः मनोनीत वा ननवावर्चत हनन सक्ने छन न । 

८. सलमततको बिैकः- (१  )सममनतको बठैक अध्यक्षले तोकेको ममनत , समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(२) सममनतको सम्पणूव सदस्य सखं्याको कजम्तमा पचास प्रनतशत सदस्य उपजस्थत भएमा सममनतको 
बठैकको लार्ग गणपरूक सखं्या पनगेको मानननेछ । 

(३) सममनतको बठैकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ र अध्यक्षको अननपजस्थनतमा उपाध्यक्षले गनेछ । 
अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दनबकैो अननपजस्थनतमा सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको व्यजक्तले 
बठैकको अध्यक्षता गनेछ । 

(४) सममनतको ननणवय सदस्य-सर्चवद्वारा प्रमाणणत गररनेछ । 

(५) सममनतको बठैक सम्बन्धी अन्य कन राहरु सममनत आफैले ननधावरण गरे बमोजजम   हननेछ । 

९. सलमततको काम, कतडव्य र अधिकारः- (१  )यो ऐन र यस ऐन अन्तगवत बनेको ववननयमको अधीनमा 
रही बोर्वले गननव पने सम्पणूव काम कारवाही गननव, अर्धकारहरुको प्रयोग तथा कतवव्यको पालन गननव 
सममनतको कतवव्य हननेछ । 

१०. उपसलमतत गिन गनड सकनेः- (१  )सममनतले आफ्नो कायव सञ्चालनको लार्ग आवश्यकता अननसार 
उपसममनतहरु गठन गनव सक्नेछ । 

(२) उपसममनतहरुको काम, कतवव्य, अर्धकार, कायवक्षेत्र तथा कायवववर्ध सममनतले तोके बमोजजम हननेछ 
। 

११. बोर्डको कोिः- (१  )बोर्वको एउटा छन ट्टै कोि हननेछ ।  

(२) बोर्वको कोिमा देहायका रकमहरु रहनेछन न :-  

(क) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अननदान रकम, 



(ख) स्थानीय सरकारबाट प्राप्त अननदान रकम, 

(ग) कन न ैववदेशी सरकार वा अन्तरावजरिय ससं्थाहरुबाट प्राप्त हनने अननदान रकम, 

(घ) दनग्ध उद्योग सम्बन्धी अननसन्धान कायव वा परामशव सेवा उपलव्ध गरे गराए बापत 
प्राप्त हनने रकम, 

(ङ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) ववदेशी सरकार वा अन्तरावजरिय ससं्थाहरुबाट अननदान, ऋण मलदंा प्रदेश सरकारको पवूव स्वीकृनत 
मलनन पनेछ । 

(४) बोर्वलाई प्राप्त हनने सब ैरकम गाउँपामलका मभत्रको कन न ैबैंकमा खाता खोली जम्मा  गररनेछ । 

(५) बोर्वद्वारा गननव पने सब ैखचवहरु उपदफा )१ )बमोजजमको कोिबाट व्यहोररनेछ ।  

१२. दगु्ि षिकास कोिः- (१  )बोर्वले आफ्नो कोिबाट दनग्ध उद्योग , दनग्धजन्य पशनपालन फामव, सहकारी फामव 
र साववजननक-ननजी सहकारी साझेदारी फामव, दनग्ध उद्योगलाई सनलभ तररकाबाट ऋण र अननदान प्रदान 
गनवको लार्ग एउटा छन ट्टै दनग्ध ववकास कोि स्थापना गनेछ । 

(२) दनग्ध ववकास कोिको रकम छन ट्टै खातामा राख्नन पनेछ । 

(३) दनग्ध ववकास कोिको सचंालन तोककएको वमोजजम हननेछ । 

१३. लेखा र लेखा परीक्षणः- (१  )बोर्वको आय व्ययको लखेा प्रदेश सरकारले अपनाएको  तररका बमोजजम 
राणखनेछ । 

(२) बोर्वको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकद्वारा हननेछ । 

१४. अधिकार प्रत्यायोिनः- सममनतले यस ऐन वमोजजम आफूलाई प्राप्त अर्धकार मध्ये सब ैवा कन न ैअर्धकार 
आवश्यकता अननसार कन न ै सदस्य वा दफा १० वमोजजमको उपसममनत वा बोर्वको कन न ै अर्धकृत 
कमवचारीलाई प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ । 

१५. तनदेशकः- (१  )बोर्वको प्रशासकीय प्रमनखको रुपमा एकजना कायवकारी ननदेशक रहनेछ । 

(२) बोर्वले कायवकारी ननदेशक पदमा पेशागत वा वविय ववशिेज्ञ व्यजक्तलाई ननयनक्त गनव वा ननममत्त 
तोक्न सक्नेछ । 

(३) कायवकारी ननदेशकको पदावर्ध चार विवको हननेछ र ननज पननाः बढीमा चार विवको लार्ग ननयनक्त 
हनन वा तोककन सक्नेछ । 

(४) कायवकारी ननदेशकको काम, कतवव्य र अर्धकार र पाररश्रममक सेवाको शतव तथा सनववधा सम्बन्धी 
व्यवस्था तोककए बमोजजम हननेछ । 



१६. बोर्डको कमडचारीः-(१  )बोर्वको कायव सञ्चालनको ननम ज त्त बोर्वले आवश्यक कमवचारीहरु ननयम अननसार 
ननयनक्त गनेछ । 

(२) उपदफा )१ )बमोजजम ननयनक्त कमवचारीहरुको पाररश्रममक , सेवाको शतव तथा सनववधा बोर्वले तोके 
बमोजजम हननेछ । 

१७. सल्लाहकार सम्बन्िी व्यिस्थाः- (१  )बोर्वले आफ्नो कायव सचंालनको ननममत्त आवश्यक वविय ववशिेज्ञ 
वा पेशागतलाई सल्लाहकारको ननयनक्ती गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा )१ )वमोजजम ननयनक्त सल्लाहकारको पाररश्रममक सेवाका शतव तथा सनववधा सम्बन्धी 
व्यवस्था तोककए वमोजजम हननेछ । 

१८. स्थानीय सरकार समक्ष प्रततिेदन पेश गनुड पनेः- बोर्वले आफूले गरेको कामको वाविवक प्रनतवेदन प्रत्येक 
आर्थवक विव समाप्त भएको छ महीनामभत्र स्थानीय सरकार समक्ष पेश गननव पनेछ । 

१९. स्थानीय सरकारले तनदेशन ठदन सकनेः- स्थानीय सरकारले बोर्वलाई आवश्यक ननदेशन ठदन सक्ने छ र 
त्यस्तो ननदेशनको पालना गननव बोर्वको कतवव्य हननेछ । 

२०. स्थानीय सरकारसँग सम्पकड ः- बोर्वले स्थानीय सरकारसँग सम्पकव  राख्दा गोकन लगगंा गाउँपामलका माफव त 
राख्नन पनेछ । 

२१. बोर्डको षिघटनः- (१  )कन न ैमनामसव कारणबाट बोर्वलाई खारेज गने गरी स्थानीय सरकारले ननणवय गरेमा 
बोर्व ववघटन हननेछ । 

(२) उपदफा )१ )बमोजजम बोर्व ववघटन भएमा बोर्वको हक र दानयत्व स्थानीय सरकारमा सनेछ । 

२२. षितनयम बनाउने अधिकारः- यो ऐनको उद्देश्य कायावन्वयन गनव बोर्वल ेस्थानीय सरकारको स्वीकृनत मलई 
आवश्यक ववननयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

२३. स्थानीय रािपत्रमा सचूना प्रकालशत गनेः- यो पामलका कृवि तथा पशनपकं्षी ववकास बोर्व ऐन स्थानीय 
राजपत्रमा प्रकाशन गननव पनेछ । 

 


