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विहादी गाउँपाविका 
गण्डकी प्रदेश, नेपाि 

 

संिि २०७८ सािको काययविवि संख्या ७ 

 

 

विहादी गाउँपाविकाको ित्सस्य विकास काययक्रि सञ्चािन काययविवि, २०७८ 

 

विहादी गाउँपाविकामा अन्तगगत रहकेा माछा पािक कृषकहरुको िावग माछा पािनमा भौवतक संरचना वनमागण तथा 

अनदुान वितरणको िावग थप काननुी व्यिस्था गनुगपने भएकािे विहादी गाउँकायगपाविकािे स्थानीय सरकार 

सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोविम विहादी गाउँपाविकाको स्थानीय रािपत्र प्रकाशन 

सम्बन्धी कायगविवध, २०७५  अनसुार सिगसाधारणको िानकारीको िावग यो कायगविवध प्रकाशन गररएको छ । 

  



विहादी गाउँपालिकाको मत्स्य विकास काययक्रम सञ्चािन काययविलि, २०७८ 
पारित लमलत : २०७८।११।२७ 

प्र्तािना: विहादी गाउँपालिकाको पश ुक्षेत्रमा महत्सिपरु्य ्थान ओगटेको मत्स्यपािन व्यिसायिाई 

व्यिस््थत, मयायददत एिं व्यिसावयक बनाउदै ्िच्छ, ्ि्थ एिम ्गरु््तिीय मत्स्य उत्सपादन आम 

उपभोक्ता समक्ष सहज रुपमा पगु्न सक्ने िाताििर् लसजयनाका िालग गाउँ सभािे तोके अनसुािको 
काययक्रम व्यिस््थत, सिि, सहज, प्रभािकािी ि पािदशी रुपमा सञ्चािन गनय विहादी गाउँपालिका 
गाउँ काययपालिकािे ्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २(र्) 
अन्तिगतको अलिकाि प्रयोग गिी यो मत्स्य विकास काययक्रम सञ्चािन काययविलि, २०७८ तजुयमा 

गिेको छ ।  
परिच्छेद १ 

प्रािस्भभक 
१. संस्क्षप्त नाम तथा प्रािभभ: 
क) यस काययविलिको नाम विहादी गाउँपालिकाको मत्स्य विकास काययक्रम सञ्चािन काययविलि, 

२०७८ िहेको छ । 
ख) यो काययविलि विहादी गाउँपालिकाको िाजपत्रमा प्रकास्शत भएपलछ िाग ुहनुेछ । 
२. परिभाषा: 
क) “गाउँपालिका” भन्नािे विहादी गाउँपालिका सभझन ुपदयछ । 
ख) “काययपालिका” भन्नािे विहादी गाउँ काययपालिका सभझन ुपदयछ । 
ग) “शाखा” भन्नािे पश ुसेिा शाखा सभझन ुपदयछ । 
घ) “कृषक” भन्नािे विहादी गाउँपालिका क्षेत्रका मत्स्यपािक कृषक सभझन ुपदयछ । 
ङ) “काययविलि” भन्नािे मत्स्य विकास काययक्रम सञ्चािन काययविलि, २०७८ सभझन ुपदयछ । 
च)“अनदुान” काययक्रम भन्नािे विहादी गाउँपालिकाबाट पश ुसेिा शाखा माफय त अनदुानमा 

सञ्चालित काययक्रम सभझन ुपदयछ । 
छ) “िागत सहभालगता” भन्नािे कृषकिे बेहोनुयपने िकम िा प्रलतशत सभझन ुपदयछ । 
ज) “पोखिी” भन्नािे मत्स्यपािनका िालग प्रयोग हनु ेव्यिस््थत खाडि भन्ने सभझन ुपदयछ । 
झ) “फामय” भन्नािे मत्स्यपािन गिेको ्थान ि संिचना भन्न ेसभझन ुपदयछ । 
ञ) “कायायिय” भन्नािे विहादी गाउँ काययपालिकाको कायायिय सभझन ुपदयछ । 
ट) “िडा” भन्नािे विहादी गाउँपालिकाका िडाहरु सभझन ुपदयछ । 
 

 



 

परिच्छेद २ 
काययविलिको उदे्धश्य 

क) गाउँपालिकाबाट सञ्चािन हनुे मत्स्य विकास काययक्रम प्रकृयािाई 
सिि,सहज,प्रभािकािी,पािदशी एिं गरु््तियकु्त बनाउन े। 

ख) मत्स्य उत्सपादन तथा उत्सपादकत्सि िवृद्ध गिी आयआजयन ि पोषर् सिुक्षामा टेिा पयुायउन े। 
ग) मत्स्य पािन व्यिसायिाई ददगो,मयायददत, प्रलत्पिी एिं उत्सपादनमूिक बनाउन े। 
घ) अनदुानमा आिारित काययक्रममा अनदुान वितिर् प्रकृयािाई सिि ि िैज्ञालनकयकु्त बनाई 

लनष्पक्ष ि पािदशी बनाउने । 
ङ) सेिा प्रिाहको प्रकृयािाई सिि ि प्रर्ािीयकु्त बनाउन े। 
च) मत्स्य पािनको क्षेत्र वि्ताि गरि विहादी गाउँपालिकािाई पौविक आहािको उपिव्ितामा िवृद्ध 

गरि आयातिाई न्यूलनकिर् ि लनयायत गिी खाद्य पोषर् सिुक्षामा टेिा पयुायउने । 
छ) िाभग्राहीहरुको छनौट प्रकृयािाई ्पि ि पािदशी बनाउन े। 
ज) मत्स्य उत्सपादनमा विहादी गाउँपालिकािाई आत्समलनभयि बनाउने । 
 

परिच्छेद ३ 
काययक्रम सञ्चािन, छनौट ि खचय 

(१) काययक्रम सञ्चािन प्रवक्रया 
क) काययक्रममा सहभागी हनु चाहने इच्छुक कृषक/ लनजी व्यिसायी/ समहु/ सलमलत/ 

सहकािीिाई िस्क्षत गिी अनसूुची–१ बमोस्जमको ढाँचामा कायायियिे  ३० ददनको सूचना 

प्रकाशन गरिनेछ । 
ख) प्र्तािकहरुिे अनसूुची–२ बमोस्जमको ढाँचामा लनिेदन कायायिय िा िडा कायायियमा पेश 

गनुयपनेछ । 
ग) कायययोजना सवहतको पेश भई आएका प्र्तािहरुिाई शाखािे अनसूुची–3 बमोस्जम प्र्ताि ि 

्थिगत मूल्याङ्कन गिी ्िीकृतका िालग प्राथलमकता क्रममा लसफारिस गनेछ । 
घ) शाखाबाट लसफारिस भइ आएको अनदुानग्राहीको नाम प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतबाट ्िीकृत 

हनुेछ । 
ङ) छनौट भएका अनदुानग्राहीसँग ्िीकृत कायययोजना बमोस्जम अनसूुची–4 बमोस्जमको ढाँचामा 

सभझौता गरिनेछ । 
च) कायायियको प्राविलिकको समन्िय, सपुिीिेक्षर् तथा लनदेशनमा िेआउट तथा लडजाइन अनसुाि 

नयाँ पोखिी लनमायर् गनुयपनेछ । 



 
(२) छनौट प्रवक्रयाका आिािहरु: 
१. पोखिीको क्षेत्रफि २०० िगय लमटि हनुे गिी नयाँ पोखिी लनमायर् गनुयपनेछ । 
२. पानीको ्थायी स्रोतका िागी खोिो/ कुिो/ नहि/ पाइपको व्यि्था भएको हनुपुनेछ । 
३. िाताििर्ीय अनकुुिता ि उपयकु्तता तथा सलियाििाई असि नपाने भनी प्रमास्र्त सवहत िडा 

कायायियको लसफारिस संिग्न हनुपुनेछ । 
४. नयाँ लनमायर् गरिने पोखिीको ्िालमत्सि आफनै हनुपुने िा भाडामा लिएको भए कस्भतमा 5िषयको 

सभझौता हनुपुनेछ । 

 
(3) खचयको मापदण्ड: 
१. नयाँ पोखिी लनमायर्को िालग छनौट भएका कृषकिाई कायय सभपन्न पश्चात एकमषु्ठ अलिकतम 

रु. 30,०००। िा कुि िागतको ५०% मध्ये कम हनु आउने िकम उपिब्ि गिाइनेछ । 

सो भन्दा बढी कृषक ्ियमिे व्यहोनुयपनेछ । 
२. पोखिीको क्षेत्रफिका आिािमा शत प्रलतशत अनदुानमा माछा भिुा उपिब्ि गिाइनेछ । 
३. लनमायर् गरिने पोखिीको जिासयको क्षेत्रफि कस्भतमा २०० िगय लमटि हनुपुनेछ । 
४. कायय सभपन्न पश्चात कायय प्रगलत,सभझौता तथा आिश्यक लबि भिपाईका आिािमा कायायियिे 

बैङ्क खाता माफय त अनदुान िकम भकु्तानी गनेछ ।  
 
 (4) माछा भिुा वितिर् काययक्रम : 
क) गाउँपालिकािे नयाँ पोखिी लनमायर् गिेका कृषकिाई उत्सपादन ि िागत िकममा सहजीकिर् 

गनय माछाका भिुा शाखा माफय त लनशलु्क वितिर् गनेछ । 
ख) काययक्रम सञ्चािनका िालग वितिर् काययिाई व्यिस््थत ि पािदशी बनाउनका िालग गा.पा.िे 

उपयकु्त जातको भिुा उपिब्ि गिाउने छ । 
ग) कृषकिे जिासय िहेको क्षेत्रफिका आिािमा सूचनामा माग गिेका कागजात तथा विििर् 

संिग्न िाखी तोवकएको कायायिय/ िडामा माग लनिेदन पेश गिे पश्चात शाखािे सो को 
मूल्याङ्कन गरि भिुा खरिद पश्चात वितिर् गनेछ । 

 
परिच्छेद ४ 

अनगुमन ि मूल्याङ्कन 
(1) मूल्याङ्कन सभिन्िी व्यि्था: 
क) शाखािे अनसूुची 3 बमोस्जमको ढाँचामा अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गरि अनदुानग्राही छनौट तथा 

लसफारिसका आिािमा प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतबाट ्िीकृत पश्चात वितिर् गरिनेछ । 



ग) माछा भिूा वितिर्का िालग कृषकको माग बमोस्जम शाखािे नै मूल्याङ्कन तथा छनौट गरि 
वितिर् गनेछ । 

घ) सञ्चालित काययक्रमको अनगुमन गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, काययपालिका सद्य, प्रमखु 

प्रशासकीय अलिकृत तथा सिोकाििािा पक्षिे गनयसक्नेछ ।  
 

परिच्छेद ५ 
विविि 

क) मत्स्य विकास काययक्रम सञ्चािन काययविलि, २०७८ को कायायन्ियनिाई थप व्यिस््थत ि 

प्रभािकािी बनाउन आिश्यकता अनसुाि काययविलिमा थपघट, हेिफेि तथा बािा फुकाउन 

आिश्यक भएमा गाउँ काययपालिकािे लनर्यय गनय सक्नेछ । 
ख) यस काययविलिमा उल्िेख भएको व्यि्था प्रदेश ि संघीय काननुसग ँबास्झएको हदमा प्रदेश ि 

संघीय काननु बमोस्जम हनुेछ । 
  



अनसूुची १ 
प्र्ताि आिहानको सूचनाको ढाँचा 

प्रथम पटक प्रकास्शत लमलत:...........  
विहादी गाउँपालिका पश ु सेिा शाखाको आ.ि. 2078/079 को िावषयक ्िीकृत काययक्रमको 
िक्ष्य अनसुाि मत्स्य विकास काययक्रममा अनदुान उपिब्ि गिाउने हनुािे यस गाउँपालिका लभत्र 
दताय भएका कृषक समूह/ कृवष फामय/ कृवष सहकािी ि व्यिसावयक कृषकहरुिे यो सूचना प्रथम 
पटक प्रकास्शत भएको लमलतिे एक मवहना (३० ददन ननाघ्न ेगिी) लमलत ………………………… लभत्र 
विहादी गाउँपालिका िा सभबस्न्ित िडा कायायियमा उपिब्ि हनुे लनिेदनको ढाँचा भरि आफुिाई 
पायक पने ्थानहरु (गाउँपालिका िा सभबस्न्ित िडा कायायिय) मा आिश्यक कागजात परु् याई 
लनिेदन पेश गनुयहनु यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । 
 
प्र्ताि पेश गदाय आिश्यक पने कागजातहरु: 

 तोवकएको ढाँचा अनसुािको लनिेदन। 
 कृषक िलगयकिर् परिचयपत्र/ नागरिकताको प्रलतलिपी  
 संस्क्षप्त व्यिसावयक कायययोजना 
 सभबस्न्ित िडा िा गाउँपालिकाबाट िाजश्व लतिेको िलसद 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



अनसूुची २ 
लनिेदनको ढाँचा 

श्रीमान ्कायायिय प्रमखु ज्यू, 
विहादी गाउँ काययपालिकाको कायायिय 
िहाकीठाँटी, पियत । 

लबषय: काययक्रम उपिब्ि गिाईददन ेसभबन्िमा । 

 
उपयकु्त विषयमा तहा कायायियको लमलत................... मा प्रकास्शत सूचना अनसाि म /हामी 
लनिेदकिे पश ुशाखा अन्तगयको मत्स्य विकास काययक्रममा िागत सहभालगतामा काययक्रम सञ्चािन 
गनय इच्छुक िहेकािे लनयमानसुाि काययक्रममा सहभालग गिाईददनहुनुका िालग सूचनामा माग गिे 
बमोस्जमका कागजात संिग्न िाखी यो लनिेदन पेश गदयछु । 
 
 
लनिेदकको 
नाम: 
ठेगाना: 
फमयको नाम: 
द्तखत: 
लमलत: 
सभपकय  नं.: 
 
 
 
 
 
  



अनसूुची ३ 
माछा पोखिी लनमायर्का िालग मूल्याङ्कन फािम 

१. प्र्तािकको नाम: 

२. प्र्तािकको ठेगाना: 
३. काययक्रमको नामः 
४. मलु्यांकनका आिािहरु:  
क) नेपािी नागरिकताको प्रमार्पत्रको छायाँ प्रलत छ छैन 
ख) तोवकएको ढाचाँमा लनिेदन ि कायययोजना छ छैन 
ग) जग्गाको ्िालमत्सि देस्खन ेकागजात िा सभझौता पत्र छ छैन 
घ) ्थालनय तह / आलिकारिक लनकायमा दताय नविकिर् प्रमार् पत्रको 
प्रलतलिपी 

छ छैन 

ङ) पान दताय ि किचकु्ताको प्रमार् पत्रको प्रलतलिपी छ छैन 
च) िागत साझेदािी गने प्रलतिद्धता छ छैन 
छ) िडा कायायियको लसफारिस छ छैन 
ज) आिश्यक अन्य कागजात छ छैन 

 
क्र.सं. विििर् भाि प्राप्ताङ्ग कैवफयत 
1 काययक्रम कायायन्ियन ्थिको भौलतक 

पूिायिािको अि्था 
25   

2 व्यिसाय व्यि्थापनको अि्था ि संिाहक 15   
3 प्राविलिक रुपमा उपयकु्त ि ्थान अिस््थलत 15   
4 िाताििर्ीय / सामास्जक प्रभाि 15   
5 व्यिसाय वि्ताि गनय सक्ने क्षमता ि 

उत्सपादकत्सि िवृद्ध हनु सक्ने सभभािना 
10   

6 सभबस्न्ित विषयमा अध्ययन ि तालिम 10   
7 जग्गाको ्िालमत्सि (लनजी 10/ भाडामा 8) 10   
 
 
 
 



अनसूुची 4 
सभझौताको ढाँचा 

विहादी गाउँपालिका गाउँ कायय पालिकाको कायायिय पियतमा आ.ि........ मा सञ्चािन हनुे मत्स्य 
विकास काययक्रमको िालग विहादी गाउँपालिका गाउँ काययपालिकाको कायायिय िहाकीठाँटी, पियत 
(यस पलछ प्रथम पक्ष भलनने) ि अनदुानका िालग छनौट भएका 
कृषक......................................................(यस पलछ दोस्रो पक्ष भलनने) बीच तपलसिका 
शतयहरुको अलिनमा िवह काययक्रम सञ्चािन गनय सभझौता भएको छ । 
शतयहरु: 
१. प्रथम पक्षको िागत साझेदािमा ................. काययक्रमको िालग 30,000।– अक्षरुपी लतस 
हजाि रुपैँया मात्र िा लबि िकमको 50 प्रलतशतिे हनु आउने िकम मध्ये कम हनु आउने िकम 
दोस्रो पक्षिाई प्रदान गनेछ । 
२. दोस्रो पक्षिे बाँकी िकमको व्यि्था गिी स्जल्िा पियत विहादी गाउँपालिका िडा नं.........मा 
लमलत ......... ................. लभत्र सभपन्न गरि सो को लबि भिपाई पेश गनुयपनेछ । 
३. दोस्रो पक्षिे प्रथम पक्ष समक्ष पेश गिेको ्िीकृत प्र्ताि पत्र मतुाविकको लडजाईन ि इविमेट 
अनसुािका सभपूर्य काययहरु उच्च गरु््तिको कायम िास्ख सभपन्न गनेछ । 
४.काययक्रम सञ्चािनका िालग आिश्यक लनमायर् सभिन्िी प्राविलिक काययहरुमा गाउँपालिकािे 
सहजीकिर् गनेछ ि जग्गाको व्यि्था,लनमायर् तथा अन्य व्यि्था दोस्रो पक्षिे गनेछ । 
५. दोस्रो पक्षिे सरुुमा आफ्नो तफय को िगानीबाट सभपन्न भएको कामको लनयमानसुािको लबि 
भिपाई ि आिश्यक अन्य कागजात सवहत भकु्तानीका िालग प्रथम पक्ष समक्ष पेश गिे पश्चात 
लनयमानसुाि दोस्रो पक्षको बैङक खाता माफय त एकमषु्ठ भ ुक््तानी ददईनेछ । 
६. प्रथम पक्षिे कुनै पलन बखत सञ्चालित काययको अनगुमन लनरिक्षर् गिी सभझौता मतुाविक कायय 
भए नभएको हेने ि आिश्यक सल्िाह सझुाि ददन सक्नेछ । 
७. दोस्रो पक्षिे काययक्रम सञ्चािन सबैिे देख्न ेगिी अलनिायय रुपमा काययक्रमको नाम,ठेगाना तथा 
सहयोगी लनकायको नाम ि अनदुान िकम उल्िेस्खत बोडय सबैिे देख्न ेगिी िाख्नपुनेछ । 
८. काययक्रम सञ्चािनका दौिान िा सभपन्न भए पश्चातको सञ्चािन ममयत सभभाि व्यि्थापन जोस्खम 
ि ददगोपनका िालग गरिने काययहरु तथा अप्रत्सयास्शत रुपमा शृ्रस्जत सबै प्रकािका दावयत्सि ि 
स्जभमेिािी दोस्रो पक्षको हनुेछ । 
९. वद्धपक्षीय सभझौता मतुाविक काम नभई िकम दरुुपयोग हनु सक्न े देखेमा प्रथम पक्षिे एक 
पटकका िालग सचेत गिाउनेछ । त्सयसो गदाय पलन सिुाि नदेस्खएमा एक पस्क्षय रुपमा सभझौता भङ्ग 
गने ि वहनालमना भए बिाबिको िकम दोस्रो पक्षबाट सिकािी बाकी सिह असिु उपि कायय प्रकृया 
अगाडी बढाइनेछ । 
१0. लनयमानसुािको कि दोस्रो पक्षबाट कट्टी गरि भकु्तानी गरिनेछ । 



१1. िकम भकु्तानीका क्रममा दोस्रो पक्षिे लनमायर् गने पोखिी मापदण्ड बमोस्जम कस्भतमा 200 
िगय लमटि क्षेत्रफि नभएमा प्रथम पक्षिे दोस्रो पक्षिाई अनदुान िकम भकु्तानी गनेछैन । 
१2. दोस्रो पक्षिे लनमायर् गने पोखिी प्रथम पक्षिे लनिायिर् गिेको क्षेत्रफि भन्दा बढी भएमा बढी 
िकम भकु्तानी गनेछैन । 
१3. यस सभझौतामा कुनै वििाद भएमा प्रथम पक्षको लनर्यय नै अस्न्तम हनुछे । 
१4. अन्य कुिाहरु प्रचलित काननु बमोस्जम हनुेछ । 
प्रथम पक्षको तफय बाट 
नामः 
पदः 
द्तखतः 
लमलतः 
काययियको छापः 
 
 
 

दोस्रो पक्षको तफय बाट 
नामः 
पदः 
द्तखतः 
लमलतः 
छापः 
 

 
इलत सभित.्................साि...........मवहना......गते िोज.......शभुम ्। 

 
 
  

 


