
लैना पाडा संरक्षण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि ,२०७९ 

गाउँ कार्यपाधलकाबाट स्िीकृत धमधतिः 

प्रस्तािनािः गाउँपाधलकालाई दिुमा आत्मधनर्यर बनाउन र पशपुालनका माध्र्मद्वारा कृषकहरुको आधथयक 
विकासमा टेिा परु्ायउने उद्देश्र्ले व्र्िस्था गररएको लैना पाडा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनलाई थप 
व्र्िस्स्थत गराउन िाञ्छनीर् र्एकाले, 

बरेङ गाउँपाधलकाको प्रशासकीर् कार्यविधि धनर्धमत गने ऐन, २०७५ को दफा ४ ले ददएको अधिकार प्रर्ोग 
गरी  गाउँ कार्यपाधलकाले देहार्को कार्यविधि बनाई लागुु गरेको छ ।  

पररच्छेद –१ 

प्रारस्भर्क  

१. संस्क्षप्त नाम र प्रारभर् : 
 र्ो कार्यविधिको नाम '' लैना पाडा संरक्षण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७९ '' रहेको छ । 

 र्ो कार्यविधि तत्काल प्रारभर् हनुेछ । 
२. पररर्ाषा : विषर् िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविधिमा : 

 कार्यपाधलका र्न्नाले बरेङ गाउँ कार्यपाधलका सभझन ुपदयछ । 

 '' कार्ायलर् '' र्न्नाले बरेङ गाउँपाधलका गाउँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर्लार्य सभझनपुछय । 

 '' शाखा '' र्न्नाले  बरेङ गाउँपाधलकाको पश ुसेिा शाखा सभझनपुछय । 

 '' कार्यविधि '' र्न्नाले लैना पाडा\पाडी संरक्षण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७९ लार्य 
सभझनपुछय । 

 लैना पाडा र्न्नाले बरेङ गाउँपाधलका धर्त्रका कृषकहरुका र्ैंसीका ६ मवहना सभमका पाडा िा 
पाडी लाई सभझन ुपदयछ । 

३. उद्दशे्र्हरु : 
 दिुाल ुगार्य\र्ैंसीको लैनो अिस्थामा थप स्र्ाहार ससुार र पोषणको माध्र्मबाट दिु उत्पादनमा 

िृवि गने। 

 पाडापाडीहरुको मतृ्रू् दर कम गरी उच्च िृविदर, तौल तथा गणुस्तर कार्म गने। 

 स्थाधनर् जातका गार्यर्ैंसीका पाडापाडीहरुको संरक्षण गने। 

 पाडापाडीहरुको संरक्षण गरी र्विष्र्मा माउ गार्यरै्सी तथा प्रजनन ्र मासकुो लाधग प्रर्ोग गने । 
४. कार्यक्रम सञ्चालन हनु ेस्थान : र्ो कार्यक्रम बरेङ गाउँपाधलका अन्तगयत ५ िटा िडाहरुमा एकै साथ 

सञ्चालन हनुेछ । 

५. कार्यक्रमको अिधि : र्ो कार्यक्रमको अिधि १ बषयको हनुेछ र अिश्र्कता अनसुार धबस्तार गनय 
सवकने छ । 

६. कार्यक्रम सञ्चालन प्रवक्रर्ा : 



 र्स कार्यक्रममा सहर्ागी हनुको लाधग कस्भतमा ६ मवहना सभम  पाडापाडी पालेको हनुपुने छ । 

 पाल्दै अएको पाडापाडीको अधनिार्य रुपमा िडा कार्ायलर्मा पाडापाडीको १ प्रधत फोटो र पश ु
िधनको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप सवहत दताय गराउन ु पने छ । दताय नर्एका 
पाडापाडीहरुलार्य र्स कार्यक्रममा सहर्ागी गरार्यने छैन । 

 पाडापाडी िडा कार्ायलर्मा दताय गदाय अनसुसु्च –१ बमोस्जम दताय काडय र्नुयपदयछ।जसमा पश ु
सेिा शाखा अन्तगयतका प्राविधिकहरु र सभबन्िीत िडाका प्रधतधनधिले प्रमास्णत गनेछन।् सो 
अनसूुचीको १ प्रधत सभबस्न्ित िडा कार्ायलर्मा समेत राख्न ुपनेछ । 

 िडा कार्ायलर्मा दताय र्एका पाडापाडीका उपर पश ु सेिा शाखाबाट पटक पटक अनगुमन 
हनुेछ। 

 र्दद अनगुमनको क्रममा िडा कार्ायलर्मा दताय र्र्यसेका तर पाडापाडी नर्एको पार्यएमा त्र्स्ता 
पाडापाडीको र्कु्तानी गररने छैन । 

 पाडापाडीको र्कु्तानी धलन े बेलामा अधनिार्य रुपमा दताय काडय सवहत पश ुिनी आफै उपस्स्थत 
हनुपुने छ । 

 प्रत्रे्क चौमाधसकको अन्त्र्मा पश ु सेिा शाखा माफय त िडा कार्ायलर्मा गर्य पाडापाडीको र्त्ता 
वितरण गररने छ िा सभबस्न्ित िडाका कुनै कमयचारीहरुले पेश्की धलई कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गनय 
पधन सवकनेछ । 

 पाडापाडी को र्त्ता वितरण र्ए पश्चात पधन शाखाबाट पटक पटक अनगुमन गररने छ ।र्दद र्त्ता 
बसु्झसकेपछी पाडापाडी नर्एको अिस्थामा प्रदान गररएको रकम वफताय धलनकुो साथै काननु 
बमोस्जम दस्डडत गररने छ । 

 पश ुसेिा शाखाले अनसूुची -२ को ढाँचामा पाडा\पाडी अधर्ले पसु्स्तका बनाई राख्न ुपनेछ । 

(नोट: तेस्रो चौमाधसकको हकमा आधथयक बषयको समाप्तीको समर् र्एको हदुा पाडापाडी जन्मेको 
धमतीलार्य अिार मानी आधथयक बषयको अस्न्तम ददन सभम लाग ुहनुछे ।) 

७. कार्यक्रमको आधथयक मापदडड: 
र्स कार्यवििीमा पाडापाडीहरुलार्य िडा कार्ायलर्मा दताय गरार्यसकेपधछ पश ु सेिा शाखाबाट अनगुमन 
गरी अनगुमन प्रधतिेदनका अिारमा आफ्नै र्ैंसी र्एमा प्रधत पाडापाडी रु १,००० का दरले र अरु 
व्र्स्क्तको र्ैंसीको पाडा पाडी ल्र्ाई पालेको र्एमा प्रधत पाडा पाडी रु २०००। र्त्ता प्रदान गररने 
छ।र्सरी प्रदान गरीएको र्त्ताबाट पाडापाडीको लाधग धर्टाधमनहरु तथा परस्जिी विरुिका औषिीहरु 
खिुाउन ुपने छ । 

 

८. अनगुमन मलु्र्ाकंन सभबन्िी व्र्िस्था: 
र्स कार्यक्रमका लागी िडा कार्ायलर्मा दताय र्एका पाडापाडीको दताय उपर पश ु सेिा शाखाबाट 
अनगुमन गररने छ । 



९. प्रधतिेदन सभबन्िी व्र्िस्थािः र्स कार्यक्रम अन्तरगत लार् प्राप्त गने कृषक, पाडा पाडीको वििरण 
सवहत एकीकृत प्रधतिेदन चौमाधसक रुपमा पश ु सेिा शाखाले गाउँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर्मा पेश 
गनुय पनेछ । 

१०. संशोिन तथा खारेजी : 
र्ो कार्यविधि कार्यपाधलकाले आिश्र्कतानसुार संशोिन तथा खारेजी गनय सक्नछे ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची –१ 

पाडापाडी दताय काडय 

क) पशिुधनको नामथर :      ख) सभपकय  नं : 
ख) ठेगाना :                                         

घ) पशकुो जात:     

 

   ङ) पाडापाडीको प्रकार  

बाच्छा बाच्छी पाडा पाडी 
    

 

ङ) पाडापाडी जन्मेको धमधत :   

            २०७९/  /   गते 

च) पाडापाडीको संरक्षण र्त्ता प्राप्त गने धमधत :  

            २०७९/  /   गते 

 

  

पश ुसेिा शाखाको तफय बाट       िडा कार्ायलर्को तफय बाट 

नाम:–                                                  नाम:– 

पद:–                                                   पद:–  

हस्ताक्षर:–                                                हस्ताक्षर:– 

धमधत:–                                                  धमधत:– 

गार्य र्ैँसी 
  



अनसूुची-२ 

पाडा\पाडी अधर्लेख पसु्स्तकाको ढाँचा 

आधथयक िषयिः 

क्र.
सं 

कृषकको नाम ठेगाना पाडा\पाडी 
जन्मेको धमधत 

पाडा\पाडीको 
प्रकार 

संख्र्ा र्त्ता 
प्राप्त 
गरेको 
धमधत 

बझेुको 
रकम 

सभपकय  नं कृषकको 
हस्ताक्षर 

          
          
          
          
          
          

 

तर्ार गनेिः        प्रमास्णत गनेिः 


