भहाङ्कार गाउॉऩालरकाको ऩशु सेवा कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववलध, २०७७
ऩशुऩन्छीऩारन व्मवसाम भहाङ्कार गाउॉऩालरकाको आलथयक ववकास कृमाकराऩको भहत्वऩूणय अॊगको रूऩभा
यहेको छ । भहाङ्कार गाउॉऩालरकाभा ऩशुऩन्छीऩारन व्मवसामराई थऩ व्मवसावमक, उत्ऩादन रागत
घटाउन मान्त्न्िकयण य प्रववलधभैिी एवॊ ऩरयवलतयत वातावयणभैिी फनाउॉदै रै जान जरूयी छ । भहाङ्कार

गाउॉऩालरकाफाट सञ्चारन गरयने ऩशु सेवाका कामयक्रभहरूराई प्रबावकायी, ऩायदशॉ, जवापदे ही, उत्तयदामी
एवॊ गुणस्तयमुक्त रूऩभा कामायन्वमन गनय भहाङ्कार गाउॉऩालरकारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४

को दपा १०२ (२) को व्मवस्था अनुरूऩ "भहाङ्कार गाउॉऩालरकाको ऩशु सेवा कामयक्रभ कामायन्वमन
कामयववलध, २०७७" जायी गये को छ ।

ऩरयच्छे द् १

सॊ न्त्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब

क.

मस कामयववलधको नाभ "भहाङ्कार गाउॉऩालरकाको ऩशु सेवा कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववलध, २०७७"

ख.

मो कामयववलध भहाङ्कार गाउॉऩालरकाको ऺेिलबि रागू हुनछ
े ।

ग.

यहेको छ ।

मो कामयववलध आलथयक वषय २०७७/०७८, २०७७ सार श्रावण १ गतेदेन्त्ख दे न्त्ख रागू हुनेछ ।

ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसॊ गरे अको अथय नरागेभा्
क.

"गाउॉऩालरका" बन्नारे भहाङ्कार गाउॉऩालरकाराई जनाउने छ ।

ग.

"प्रभुख" बन्नारे भहाङ्कार गाउॉऩालरकाको प्रभुखराई जनाउने छ ।

ख.
घ.
ङ.

च.
छ.
ज.
झ.
ञ.
ट.

"कामयऩालरका" बन्नारे भहाङ्कार गाउॉऩालरकाको कामयऩालरकाराई जनाउने छ ।
"उऩप्रभुख" बन्नारे भहाङ्कार गाउॉऩालरकाको उऩप्रभुखराई जनाउने छ ।

"प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत" बन्नारे भहाङ्कार गाउॉऩालरकाको प्रभुख प्रशासकीम अलधकृतराई
जनाउने छ ।

"भहाशाखा प्रभुख" बन्नारे भहाङ्कार गाउॉऩालरकाको आलथयक ववकास भहाशाखाको प्रभुखराई जनाउने
छ ।

"आलथयक ववकास सलभलत" बन्नारे भहाङ्कार गाउॉऩालरकाको आलथयक ववकास सलभलतराई जनाउने छ
।

"शाखा"बन्नारे भहाङ्कार गाउॉऩालरकाको कृवष तथा ऩशुऩन्छी व्मवसाम प्रवर्द्यन शाखाराई जनाउनेछ
।

"शाखा प्रभुख" बन्नारे भहाङ्कार गाउॉऩालरकाको कृवष तथा ऩशुऩन्छी व्मवसाम प्रवर्द्यन शाखाको
प्रभुखराई जनाउने छ ।

"भूलमाॊकन सलभलत" बन्नारे सावयजलनक खरयद लनमभावरी, २०६४ को लनमभ १४७ फभोन्त्जभ गठठत
सलभलतराई जनाउने छ ।

"सेवाकेन्र" बन्नारे गोवटखेर गाउॉऩालरकाभा सञ्चालरत ऩशु शाखाहरू य एकीकृत कृवष तथा ऩशु
शाखाहरूराई सभेत जनाउने छ ।
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ठ.

"प्रादे न्त्शक भन्िारम" बन्नारे फागभती प्रदे शन्त्स्थत बूलभ व्मवस्था, कृवष तथा सहकायी भन्िारमराई

ड.

"प्रादे न्त्शक लनदे शनारम" बन्नारे फागभती प्रदे शन्त्स्थत ऩशुऩन्छी तथा भत्स्म ववकास लनदे शनारमराई

जनाउने छ ।
जनाउने छ ।

ऩरयच्छे द् २

उद्देश्म

क.

गाउॉऩालरकाफाट सञ्चारन हुने ऩशु सेवा कामयक्रभ कामायन्वम प्रकृमाराई सयर, सहज, प्रबावकायी,

ख.

ऩशुऩन्छीऩारन व्मवसामराई ठदगो, भमायठदत, प्रलतस्ऩधॉ एवॊ उत्ऩादनभूरक फनाउने ।

ग.

घ.
ङ.

च.

ऩायदशॉ एवॊ गुणस्तयमुक्त फनाउने ।

अनुदानभा आधारयत कामयक्रभभा अनुदान ववतयण प्रकृमाराई सयर य वैऻालनकमुक्त फनाई लनस्ऩऺ य
ऩायदशॉ फनाउने ।

सेवा प्रवाहको प्रकृमाराई सयर, लनस्ऩऺ य प्रणारीमुक्त फनाउने ।
ऩशु स्वास्थ तथा योग लनदान प्रकृमाराई गुणस्तयीम फनाउने ।

राबग्राहीहरूको छनौट प्रकृमाराई स्ऩस्ट य ऩायदशॉ फनाउने ।

ऩरयच्छे द् ३

कामय सञ्चारन प्रकृमा

३.१ नमाॉ पाभय/स्रोतकेन्र/वृडय पाभय स्थाऩना तथा सञ्चारन कामयक्रभ

मो कामयक्रभको प्रभुख उद्देश्म नमाॉ पाभय स्थाऩना गयी सञ्चारन गनुय यहने छ । मस कामयक्रभफाट
फाख्राको वृडय पाभय/स्रोत केन्र स्थाऩना एवॊ ग्रालभण कुखुया मूवा रन्त्ऺत कामयक्रभहरू कामायन्वमन
गरयने छ ।

३.१.१ ५० बन्दा फढी फाख्राऩारन गने व्मवसावमक पाभय/सभुहराई १० गोटा फाख्रा खरयदभा अनुदान
ठदने

फाख्राऩारन प्रलतको आकषयण एवॊ गुणस्तरयम फाख्राको न्मून उऩरब्धताराई सॊ वोधन गयी भासु
उत्ऩादनको अलबफृर्द्ीका रालग मो कामयक्रभ कामायन्वमन गनय रालगएको हो । गाउॉऩालरकारे

प्रस्तावनाको औन्त्चत्मताका आधायभा प्रलत पाभय/सभुह १० गोटा फाख्रा खरयद गनय अलधकतभ एक
राख ऩचास हजाय रूऩैंमा सम्भ अनुदान सहमोग गनेछ । वैदन्त्शक योजगायीफाट पकेका य
स्वदै शभै यही योजगायी नबएका ईच्छु क मूवाहरूराई प्राथलभकता ठदइनेछ । मो कामयक्रभभा
सहबागी हुन चाहने प्रस्तावकहरूरे न्मूनतभ ५० फाख्रा ऩारे को वा ऩालने मोजना सवहत तऩलसरका
कागजात

साथ

अनुसून्त्च-१

फभोन्त्जभको

लनवेदन

य

प्रस्तावना

शाखाभा

ऩेश

प्रलतस्ऩधायत्भक भूलमाॊकन ववलधद्वाया भेरयटको आधायभा राबग्राहीको छनौट गरयने छ ।
प्रस्तावकको मोग्मता एवॊ प्रस्तावनासाथ ऩेश गनुऩय ने कागजातहरू्
१.

गाउॉऩालरका वा सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमभा पाभय दताय गये को प्रभाणऩि ।

३.

कय च ुक्ता गये को प्रभाण ।

२.
४.

आन्तरयक याजश्व कामायरमभा ऩान दताय गये को प्रभाणऩि ।
नेऩारी नागरयकता प्रभाणऩिको प्रलतलरऩी ।
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गनुऩ
य नेछ

।

५.
६.
७.

सम्फन्त्न्धत वडा कामायरम य ऩशु शाखाको लसपारयस ।

कामयक्रभभा छनौट बएको खण्डभा गाउॉऩालरकाको कामयक्रभ य शतय फभोन्त्जभका कामयगने प्रलतवर्द्ता
ऩि ।

कामयक्रभभा छनौट बएको खण्डभा सॊ झौता फभोन्त्जभ १० फाख्रा खरयद गयी उक्त फाख्राहरूको ववभा
गये को ववभारेख ऩेश गनुय ऩनेछ ।

३.१.२

नमाॉ पाभय स्थाऩनाका रालग मूवा रन्त्ऺत ग्रालभण टकी, रौका ववकास कामयक्रभ

साना व्मवसाम स्थाऩना तथा प्रवर्द्यनको भाध्मभफाट स्वयोजगायभा आउन चाहने मूवाहरूराई टकी
जातको चयो य रौका ऩारन व्मवसाम स्थाऩना तथा सञ्चारन गनय प्रलत व्मवसावम अलधकतभ रू.

२,००,०००।– (दुई राख रूऩैंमा) सम्भ अनुदान सहमोग गरयने छ । मस्ता जातका टकी य रौका
ववशेषत भासुको रालग ऩालरन्छ ।मस व्मवसामभा वैदन्त्शक योजगायीफाट पकेका य योजगायी नबएका

मूवाहरूराई प्राथलभकता ठदइनेछ । मो अनुदान यकभफाट अलधकतभ रू. एक राख ऩचास हजायसम्भ

जैववक सूयऺा व्मवस्थाऩन सवहतको खोय य सॊ यचना लनभायण, मान्िीकयण य दाना-ऩानी ठदने बाॉडा
खरयदभा खचय गनय सवकने छ य ऩचास हजायसम्भ चलरा खरयदभा खचय गनय सवकने छ। मो

कामयक्रभभा सहबागी हुन चाहने प्रस्तावकरे न्मूनतभ १०० गोटा टकी ऩालने मोजना सवहत
तऩलसरका कागजात साथ अनुसून्त्च-१ फभोन्त्जभको लनवेदन य प्रस्तावना शाखाभा ऩेश गनुऩ
य नेछ । मस
कामयक्रभभा छनौट हुने कृषकरे ग्रालभण कुखुया फाहेक टकी य रौकाट व्मवसाम गनय चाहेभा उक्त

व्मवसाम सञ्चारन गनय सक्ने छन्। मो कामयक्रभभा छनौट हुने व्मवसावमरे गाउॉऩालरकाफाट उऩरब्ध
बए सयहको यकभ आफ्नो तपयफाट ऩलन रगानी गनुय ऩनेछ । प्रलतस्ऩधायत्भक भूलमाॊकन ववलधद्वाया
भेरयटका आधायभा राबग्राहीको छनौट गरयने छ । सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमरे छनौट बएका
राबग्राहीरे मोजना कामायन्वमन गये को अनुगभन गनुय ऩनेछ ।
प्रस्तावकको मोग्मता एवॊ प्रस्तावनासाथ ऩेश गनुऩय ने कागजातहरू्
१.

लनजी जग्गा वा बाडाभा लरने बए जग्गाधनीसॉग बएको सॊ झौता बाडाकय सवहत रारऩूजायको प्रलतलरऩी

२.

उभेय १८ वषय ऩुया बई ५० वषय ननाघेको ।

३.

४.
५.
६.
७.

ऩेश गनुय ऩनेछ । पाभय स्थाऩना य सञ्चारनका रालग न्मूनतभ् 2 योऩनी कट्ठा जलभन हुनऩु नेछ ।
नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩि ।

सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमका प्राववलधकफाट तमाय गरयएको जैववक सूयऺा व्मवस्थाऩन सवहतको खोय
य सॊ यचना लनभायण कामयको प्रभान्त्णत रागत अनुभान ।

सम्फन्त्न्धत वडा कामायरम य ऩशु शाखाको लसपारयस ।

कामयक्रभभा छनौट बएको खण्डभा गाउॉऩालरकाको कामयक्रभ य शतय फभोन्त्जभका कामयगने प्रलतवर्द्ता
ऩि ।

कामयक्रभभा छनौट बएभा सॊ झौता गनुऩ
य ूव य तऩलसरका थऩ कागजात ऩेश गनुऩ
य नेछ्

 गाउॉऩालरका वा सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमभा पाभय दताय गयी प्रभाणऩिको प्रलतलरऩी
 आन्तरयक याजश्व कामायरमभा ऩान दताय गयी प्रभाणऩिको प्रलतलरऩी

३.२. ववद्यभान पाभय प्रवर्द्यनको रालग मूवा रन्त्ऺत फाख्रा कामयक्रभ
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मस कामयक्रभफाट व्मवसावमक फाख्राऩारन गरययहेका ववद्यभान व्मवसावमहरूराई व्मवसाम प्रवर्द्यनभा

प्रलत व्मवसावम अलधकतभ रू. २,००,०००।– (दुई राख रूऩैंमा) सम्भ अनुदान सहमोग गरयनेछ ।

मो कामयक्रभभा सहबालग हुन चाहने व्मवसामीरे न्मूनतभ १० गोटा भाउ फाख्रा ऩारन गये को हुन ु
ऩनेछ । मो अनुदान यकभफाट अलधकतभ रू. एक राखसम्भ जैववक सूयऺा व्मवस्थाऩन सवहतको
खोय य सॊ यचना लनभायण एवॊ मान्िीकयणभा य रू. एक राखसम्भ प्रजनन् मोग्म वोका एक गोटा य

फाख्री/ऩठ्याङ्ग्ग्री न्मूनतभ १० गोटा खरयदभा खचय गनय सवकने छ । मसयी थऩ खरयद गरयने वोका
फाख्राको ववभा गयी सो को जानकायी शाखाभा उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ । मो कामयक्रभभा छनौट हुने
व्मवसावमरे गाउॉऩालरकाफाट उऩरब्ध बए सयहको यकभ आफ्नो तपयफाट ऩलन रगानी गनुय ऩनेछ ।
तऩलसरका कागजात साथ अनुसून्त्च-१ फभोन्त्जभको लनवेदन य प्रस्तावना शाखाभा ऩेश गनुऩ
य नेछ ।

प्रलतस्ऩधायत्भक भूलमाॊकन ववलधद्वाया भेरयटका आधायभा राबग्राहीको छनौट गरयने छ । सम्फन्त्न्धत वडा
कामायरमरे छनौट बएका राबग्राहीरे मोजना कामायन्वमन गये को अनुगभन गनुय ऩनेछ ।
प्रस्तावकको मोग्मता एवॊ प्रस्तावनासाथ ऩेश गनुऩय ने कागजातहरू्
१.

प्रस्तावकको उभेय १८ वषय ऩुया बई ५० वषय ननाघेको ।

३.

आन्तरयक याजश्व कामायरमभा दताय बएको प्रभाणऩि।

२.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

गाउॉऩालरका वा सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमभा पाभय/व्मासाम दताय गये को प्रभाण ऩि ।
कयच ुक्ता प्रभाणऩि/नववकयण ।

नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩि ।
फाख्रा ववभा गये को प्रभाण ।

सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमका प्राववलधकफाट तमाय गरयएको जैववक सूयऺा व्मवस्थाऩन सवहतको खोय
य सॊ यचना लनभायण कामयको प्रभान्त्णत रागत अनुभान ।

सम्फन्त्न्धत वडा कामायरम य ऩशु शाखाको लसपारयस ।

कामयक्रभभा छनौट बएको खण्डभा गाउॉऩालरकाको कामयक्रभ य शतय फभोन्त्जभका कामयगने प्रलतवर्द्ता
ऩि ।

३.३ गोठ/खोय सुधाय तथा जैववक सूयऺा व्मवस्थाऩनभा सहमोग कामयक्रभ

मस कामयक्रभफाट व्मवसावमक गाइबैंसी एवॊ फाख्रा पाभय सञ्चारन गरयये हका व्मवसावमहरूराई व्मवसाम

प्रवर्द्यन एवॊ जॊ गरी जनावयफाट हुने जोन्त्खभ न्मूलनकयण गनय जैववक सूयऺाका रालग प्रलत व्मवसावम
अलधकतभ रू. १,००,०००।– (एक राख रूऩैंमा) सम्भ अनुदान सहमोग गरयने छ । मो अनुदान
यकभफाट गोठको सॊ यचना सुधाय, तायवाय य गेट सवहतको ऩूणय जैववक सूयऺा व्मवस्थाऩन गनुऩ
य नेछ ।
मो कामयक्रभभा छनौट हुने व्मवसावमरे गाउॉऩालरकाफाट उऩरब्ध बए सयहको यकभ आफ्नो तपयफाट

ऩलन रगानी गनुय ऩनेछ । स्वीकृत कामयक्रभ ऩरयभाणको ७५% गाइबैं सी पाभय य २५% फाख्रा पाभय
सुधाय/व्मवस्थाऩनभा कामायन्वमन गरयने छ य स्वीकृत ऩरयभाणको ४०% साना कृषक, ३५% भझौरा
कृषक य २५% ठू रा कृषकहरूराई सहमोग उऩरब्ध गयाइने छ । तऩलसरका कागजात साथ

अनुसून्त्च-१ फभोन्त्जभको लनवेदन य प्रस्तावना शाखाभा ऩेश गनुऩ
य नेछ । प्रलतस्ऩधायत्भक भूलमाॊकन

ववलधद्वाया भेरयटका आधायभा राबग्राहीको छनौट गरयने छ । सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमरे छनौट
बएका राबग्राहीरे मोजना कामायन्वमन गये को अनुगभन गनुय ऩनेछ ।
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प्रस्तावकको मोग्मता एवॊ प्रस्तावनासाथ ऩेश गनुऩय ने कागजातहरू्
१.

गाउॉऩालरका वा सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमभा पाभय दताय बएको प्रभाण ऩि ।

३.

नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩि ।

२.

आन्तरयक याजश्व कामायरमभा दताय/नववकयण बएको प्रभाणऩि।

४.

ऩशु ववभा गये को प्रभाण ।

५.

सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमका प्राववलधकफाट तमाय गरयएको जैववक सूयऺा व्मवस्थाऩन सवहतको
सॊ यचना लनभायण कामयको प्रभान्त्णत रागत अनुभान ।

६.

सम्फन्त्न्धत वडा कामायरम य ऩशु शाखाको लसपारयस ।

कामयक्रभभा छनौट बएको खण्डभा गाउॉऩालरकाको कामयक्रभ य शतय फभोन्त्जभका कामयगने प्रलतवर्द्ता

७.

ऩि ।

३.४

एक वडा एक ऩशु पाभय आधुलनकीकयण कामयक्रभ

गाउॉऩालरकाको वडाहरूभा नभुनामुक्त आधुलनक ऩशुऩारन पाभयहरुको स्थाऩना य सॊ चारन गदै

ऩशुऩारन व्मवसामको ऩूणय व्मवसामीकयण गनय मो कामयक्रभ कामायन्वमन गनय रालगएको हो । ६ वटा
वडाहरूभा मो कामयक्रभ कामायन्वमन गरयने छ । नभुना पाभय स्थाऩना गदाय गाई, बैं सी य फाख्रा
पाभयहरूको स्थाऩनाराई प्राथलभकता ठदइने छ । प्रत्मेक वषय कामयक्रभ कामायन्वमनका रालग
वडाहरूको छनौट प्रभाणीकयण आलथयक ववकास सलभलतको ऩयाभशयभा गाउॉऩालरका प्रभुखफाट हुनेछ ।

छनौट बएको प्रत्मेक वडाका प्रस्तावकहरू ववच वडागत प्रलतस्ऩधायत्भक भूलमाॊकन प्रणारीफाट भेरयटका
आधायभा राबग्राहीको छनौट गरयने छ । प्रलत पाभय आधुलनकीकयणका रालग गाउॉऩालरकाफाट
अलधकतभ रू. ऩाॉच राख अनुदान सहमोग उऩरब्ध गयाइने छ य सोही यकभ फयाफयको रगानी

व्मवसामीरे ऩलन गनुऩ
य ने छ । मसयी स्थाऩना हुने पाभय आधुलनक नभुनामुक्त, सुववधामुक्त य उत्ऩादन
रागत न्मूलनकयण गने ठदशाभा केन्त्न्रत हुनऩु नेछ । मस कामयक्रभभा छनौट हुने राबग्राहीरे

गाउॉऩालरकाफाट उऩरब्ध हुने अनुदान यकभ ऩून्त्ॉ जगत न्त्शषयकहरू (गोठ लनभायण, जैववक सूयऺाका रालग
तायफाय य गेट लनभायण, मन्िीकयण आठद) भा भाि खचय गने सक्नेछन् । मो कामयक्रभभा सहबागी

हुन चाहने व्मवसावमक कृषकरे गाइबैं सीको हकभा न्मूनतभ १० भाउ ऩारे को हुनऩु नेछ य
कामयक्रभभा छनौट बएभा थऩ ५ भाउ खरयद गनुऩ
य नेछ बने फाख्राको हकभा न्मूनतभ २० भाउ

ऩारे को हुनऩु नेछ य कामयक्रभभा छनौट बएभा थऩ २० भाउ खरयद गनुऩ
य नेछ । मसयी थऩ खरयद
गरयने ऩशुको ववभा गयी सो को जानकायी शाखाभा उऩरब्ध गयाउनु गनेछ । तऩलसरका कागजात
साथ अनुसून्त्च-१ फभोन्त्जभको लनवेदन य प्रस्तावना शाखाभा ऩेश गनुऩ
य नेछ य प्रलतस्ऩधायत्भक भूलमाॊकन
ववलधद्वाया राबग्राहीको छनौट गरयने छ । सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमरे छनौट बएका राबग्राहीरे
मोजना कामायन्वमन गये को अनुगभन गनुय ऩनेछ ।

प्रस्तावकको मोग्मता एवॊ प्रस्तावनासाथ ऩेश गनुऩय ने कागजातहरू्
१.

२.
३.

लनजी जग्गा वा बाडाभा लरएको बए जग्गाधनीसॉग बएको सॊ झौता बाडाकय सवहत रारऩूजायको

प्रलतलरऩी ऩेश गनुय ऩने छ । पाभय स्थाऩना य सञ्चारनका रालग गाइबैंसी पाभयको हकभा न्मूनतभ्
१0 योऩनी य फाख्राको हकभा न्मूनतभ ५योऩनी जलभन हुनऩु नेछ ।

गाउॉऩालरका वा सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमभा पाभय दताय गये को प्रभाणऩि ।

आन्तरयक याजश्व कामायरमभा ऩान दताय गये को प्रभाण य कयच ुक्ताको प्रभाण ।
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४.

उभेय १८ वषय ऩुया बई ५० वषय ननाघेको ।

६.

सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमका प्राववलधकफाट तमाय गरयएको गोठ लनभायण, जैववक सूयऺाका रालग

५.

७.
८.
९.

नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩि ।

तायफाय य गेट लनभायण कामयको प्रभान्त्णत रागत अनुभान ।
सम्फन्त्न्धत वडा कामायरम य ऩशु शाखाको लसपारयस ।
ऩशु ववभा गये को प्रभाण ।

कामयक्रभभा छनौट बएको खण्डभा गाउॉऩालरकाको कामयक्रभ य शतय फभोन्त्जभका कामयगने प्रलतवर्द्ता
ऩि ।

३.५ उत्ऩादनभा आधारयत अनुदान् प्रलत लरटय दुधभा रू. १।– अनुदान ठदने

आफ्नो पाभयभा गाइबैंसी ऩारन गयी उत्ऩाठदत दुध दुग्ध सहकायी सॊ स्था वा अन्म आलधकारयक लनकाम

(Formal Channel) भा लफक्री गने कृषकहरूराई दुग्ध सहकायी सॊ स्थाभा आवर्द् कृषकहरूको हकभा

सम्फन्त्न्धत सहकायी भापयत य लनजी व्मवसावमको हकभा सम्फन्त्न्धत व्मवसावमराई प्रलत लरटय दुधभा
रू. १।– अनुदान ठदइने छ । आलधकारयक लनकामभै लफक्री गये ताऩलन अन्म कृषकसॉग दुध खरयद

गयी लफक्री गनेराई मो अनुदान उऩरब्ध गयाइने छै न । अन्त्घलरो आलथयक वषयभा उत्ऩादन य

कायोवाय गये को दुधको प्रभान्त्णत अलबरेखका आधायभा मो अनुदान उऩरब्ध गयाइने छ । मो अनुदान
प्राप्त गनय अन्त्घलरो वषय उत्ऩादन/कायोवाय गये को दुधको ऩरयभाण मस वषय कभ बएको हुन ु हुदैन ।

तऩलसरका कागजात साथ अनुसून्त्च-२ फभोन्त्जभको लनवेदन य प्रस्तावना शाखाभा ऩेश गनुऩ
य नेछ ।
प्रलतस्ऩधायत्भक भूलमाॊकन ववलधद्वाया राबग्राहीको छनौट गरयने छ ।
प्रस्तावकको मोग्मता एवॊ प्रस्तावनासाथ ऩेश गनुऩय ने कागजातहरू्
१.
२.
3.
4.
5.

६.
7.

8.
9.

सॊ स्था/पाभय दताय गये को प्रभाण ऩिको प्रलतलरऩी ।

अन्त्घलरो आलथयक वषयभा दै लनक कन्त्म्तभा १०० लरटय य कन्त्म्तभा ३०० ठदन दुध सॊ करन/कायोवाय
गये को प्रभान्त्णत अलबरेख । (लनजी पाभयराई रागु नहुने)

सॊ स्थाको हकभा प्रलत सदस्म कन्त्म्तभा १ ऩशु य लनजी पाभयको हकभा कन्त्म्तभा १० ऩशु ववभा
गये को प्रभाण ।

अन्त्घलरो वषय मस प्रकायको अनुदान प्राप्त गये को बए चारु वषयभा अन्त्घलरो वषयको बन्दा दुधको
उत्ऩादन/सॊ करन/कायोवाय कभ नबएको प्रभान्त्णत अलबरे ख ।

आलधकारयक च्मानर (Formal Channel) भा दै लनक दुग्ध कायोवाय गये को प्रभान्त्णत अलबरे ख
।(आलधकारयक च्मानर बन्नारे नेऩार सयकायको स्वालभत्वभा सञ्चालरत दुग्ध सॊ करन य कायोवाय

गने सॊ स्थाराई जनाउने छ) ।

सॊ स्थाहरूको हकभा वावषयक साधायण सबा गये को प्रभाण ।
आन्तरयक याजश्व कामायरमभा दताय बएको प्रभाणऩि।
रे खा ऩरयऺण प्रलतवेदन ।

कारो सूचीभा नऩये को स्वघोषणा ।

10. सम्फन्त्न्धत वडा कामायरम, गाउॉऩालरकाको सहकायी शाखा य सम्फन्त्न्धत ऩशु शाखाको लसपारयस ।
लनजी पाभयको हकभा सहकायी शाखाको लसपारयस आवश्मक नऩने ।

6

११. कामयक्रभभा छनौट बएको खण्डभा गाउॉऩालरकाको कामयक्रभ य शतय फभोन्त्जभका कामयगने प्रलतवर्द्ता
ऩि ।

३.६ ऩशुऩन्छीको ववभा वप्रलभमभभा १२.५% अनुदान

ऩशुऩन्छीको ववभा गयी सॊ बाववत जोन्त्खभफाट कृषकराई फचाउने उद्देश्मरे मो कामयक्रभ कामायन्वमन

गनय रालगएको हो । ऩशुऩन्छी ववभा गदाय कामभ हुने ववभा वप्रलभमभ यकभको १२.५% रे हुने यकभ
कृषकराई अनुदान ठदइने छ । ब्रोइरय य रे मसय जस्ता व्मवसावमक कुखुया (Commercial Poultry)
फाहेक अन्म घयऩारुवा ऩशुको ववभाका रालग मो अनुदान सहमोग उऩरब्ध गयाइने छ । मो अनुदान
सहमोग प्राप्त गने कृषकरे लनम्नानुसायका कागजात शाखाभा ऩेश गनुय ऩनेछ ।
१.

२.
३.
३.७

अनुदान यकभ बुक्तानी भाग गये को लनवेदन

ऩशु ववभा गये को ववभारेखको प्रलतलरऩी (ववभारे खभा ववभारे ख नम्फय य ववलभत ऩशुको ट्याग नम्फय
अलनवामय रूऩभा उलरेख बएको हुनऩु नेछ) ।
सम्फन्त्न्धत ऩशु शाखाको लसपारयस ।

सहकामयभा साभुदावमक चौऩामा ऩशुवस्तु व्मवस्थाऩन कामयक्रभ (गौशारा लनभायण य व्मवस्थाऩन)

अनुत्ऩादक गाइ, फाच्छा एवॊ कवहरे काॉही फाच्छीहरूसभेत फेवारयसे अवस्थाभा सावयजलनक स्थानहरूभा

छाडा छालडठदने क्रभ फढ्दो अवस्थाभा यहेको य मसकै कायण शहयी सौन्दमयभा फाधा य सडक
दुघट
य ना दे न्त्ख कृषकहरूरे रगाएका फारीनारीहरूको नोक्शानी सभेत बैयहेको ऩाइन्छ । मसयी
छाडा अवस्थाभा यहेका साभुदावमक ऩशुवस्तुहरूको सॊ यऺण य व्मवस्थाऩन गनय अत्मावश्मक बएकोरे

छाडा अवस्थाभा यहेका साभुदावमक ऩशुवस्तुको सभुन्त्चत व्मवस्थाऩन य कृषकहरूको ऩशुवस्तु
अनुत्ऩादक बएको अवस्थाभा गौशाराभा फुझाइने अवस्थाभा सभेत सहकामयभा मो कामय गनय चाहने

सॊ घ/सॊ स्था/सभुहराई गाउॉऩालरकाफाट ववलनमोन्त्जत फजेटको ऩरयलधभा यही अलधकतभ फीस राख
रूऩैंमा सम्भ अनुदान सहमोग उऩरब्ध गयाइने य फाॉकी यकभ साझेदायरे व्मवस्थाऩन गयी

गौशाराको स्थाऩना य ऩशु कलमाणको दृष्टीकोणरे न्मूनतभ सुववधाहरूको ऩूणय व्मवस्थाऩन सवहतको

गौशारा सञ्चारन गनुऩ
य नेछ । गाउॉऩालरकाफाट सूचना प्रकाशन बएऩछी कामयक्रभभा सहबागी हुन

चाहने सॊ घ/सॊ स्थारे तऩलसरका कागजातका साथ अनुसून्त्च-१ फभोन्त्जभको लनवेदन य प्रस्तावना

शाखाभा ऩेश गनुय ऩनेछ । मसयी ऩेश हुने प्राववलधक एवॊ आलथयक प्रस्तावनाहरूको खुरा
प्रलतस्ऩधायत्भक

भूलमाॊकन

प्रणारीफाट

भेरयटको

आधायभा

साझेदायको

छनौट

गरयने

छ

।

गाउॉऩालरकाफाट उऩरब्ध हुने अनुदान यकभ तायफाय पेन्त्न्सङ्ग, गोठ रगामतका सॊ यचना य बौलतक

ऩूवायधाय लनभायण, मान्िीकयण जस्ता ऩून्त्ॉ जगत न्त्शषयकहरूभा भाि खचय गनय सवकने छ । गौशारा

स्थाऩनाका रालग जग्गाको व्मवस्थाऩन गाउॉऩालरकारे गरयठदनु ऩनेछ । पाभयभा अनुत्ऩादक बई

पाभयफाट ऩशु हटाउन चाहने कृषकरे आफ्नो पाभयदेन्त्ख गौशारासम्भ स्वमॊ रे ऩशु रै जाने य प्रवेश
शुलक वाऩत फाच्छाफाच्छीको हकभा प्रलत ऩशु रू. १,०००।– य भाउको हकभा प्रलत ऩशु रू.

१,५००।- गौशाराराई फुझाउनु ऩनेछ । मसयी कृषकरे नगद सवहत ऩशु फुझाउन लमाएभा
गौशारारे अलनवामय रूऩभा ऩशु फुन्त्झलरनु ऩनेछ । कृषकरे आपुखुन्त्श ऩशु छाडा छोलडठदएय ऩछी
त्मस्ता ऩशुको ऩशुधलन ऩवहचान बएको अवस्थाभा गाउॉऩालरकारे प्रवेश शुलक वाऩत यकभको दोब्फय
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जरयवाना रगाउन सक्नेछ । सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमरे छनौट बएका राबग्राहीरे मोजना
कामायन्वमन गये को अनुगभन गनुय ऩनेछ ।

प्रस्तावकको मोग्मता एवॊ प्रस्तावनासाथ ऩेश गनुऩय ने कागजातहरू्
१.

पाभय/सॊ स्था दताय गये को प्रभाण ऩि

३.

सञ्चारकको नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩि ।

२.

।

आन्तरयक याजश्व कामायरमभा दताय बएको प्रभाणऩि ।

४.

प्रभान्त्णत रागत अनुभान सवहतको प्राववलधक य आलथयक प्रस्तावना ।

५.

आफ्नो तपयफाट रगानी गने यकभको अॊक सभेत खुरेको प्रलतवर्द्ता ऩि ।

६.

सम्फन्त्न्धत वडा कामायरम य ऩशु सेवा शाखाको लसपारयस एवॊ सहकायी सॊ स्थाको हकभा
गाउॉऩालरकाको सहकायी शाखाको लसपारयस ।

कामयक्रभभा छनौट बएको खण्डभा गाउॉऩालरकाको कामयक्रभ य शतय फभोन्त्जभका कामय गने

७.

प्रलतवर्द्ताऩि ।

३.८

पाभय व्मवस्थाऩन तथा मान्िीकयण कामयक्रभ्

वैऻालनक व्मवस्थाऩनमुक्त पाभयको लनभायण य सञ्चारन एवॊ पाभयभा मान्िीकयण गयी भानव श्रभको
न्मूलनकयणको भाध्मभफाट उत्ऩादन रागत घटाउने अलबप्रामरे मो कामयक्रभ कामायन्वमन गनय रालगएको

हो । पाभय व्मवस्थाऩन तथा मान्िीकयण कामयक्रभभा प्रस्तावनाहरूको प्रलतस्ऩधायत्भक भूलमाॊकन

प्रकृमाफाट भेरयटका आधायभा राबग्राहीहरूको छनौट गरयने छ । ववतयण गरयने मन्ि-उऩकयण
रगामतका साभग्रीहरूको खरयद प्रकृमा प्रचलरत कानुन अनुसाय गरयने छ । अऩूलतयकताय छनौट
बएऩछी स्वीकृत दयये टको आधायभा राबग्राहीरे लतनुऩ
य ने सहकामय वाऩतको यकभ राबग्राहीफाट

सॊ करन गरयने छ । आऩूलतयकतायफाट मन्ि-उऩकयण तथा साभग्री प्राप्त/जडान/सञ्चारन बएऩछी

राबग्राहीफाट सॊ कलरत यकभ नगदै य गाउॉऩालरकाफाट बुक्तानी गनुऩ
य नेयकभ चेक भापयत बुक्तानी
गरयने छ । सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमरे छनौट बएका राबग्राहीरे मोजना कामायन्वमन गये को
अनुगभन गनुय ऩनेछ ।

३.८.१ रागत साझेदायीभा लभन्त्लकङ्ग भेन्त्शन ववतयण गने

मो कामयक्रभभा छनौट हुने व्मवसावमक कृषकराई प्रलत भेन्त्शनका रालग खरयद भूलमको ७५% रे हुने
यकभ वा ववलनमोन्त्जत यकभको दाभसाहीरे हुने यकभ भध्मे जुन कभ हुन्छ सोही सहमोग उऩरब्ध

गयाइने छ । फाॉकी यकभ छनौट हुने व्मवसावमरे रगानी गनुऩ
य नेछ । स्वीकृत वावषयक ऩरयभाणको
६०% भझौरा कृषक य ४०% ठू रा कृषकराई ववतयण गरयने छ । तऩलसरका कागजात साथ
अनुसून्त्च-१ फभोन्त्जभको लनवेदन य प्रस्तावना शाखाभा ऩेश गनुऩ
य नेछ । प्रलतस्ऩधायत्भक भूलमाॊकन
ववलधद्वाया राबग्राहीको छनौट गरयने छ ।

प्रस्तावकको मोग्मता एवॊ प्रस्तावनासाथ ऩेश गनुऩय ने कागजातहरू्
१.
2.

गाउॉऩालरका वा सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमभा पाभय दताय गये को प्रभाण ऩि ।
आन्तरयक याजश्व कामायरमभा दताय बएको प्रभाणऩि।
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3.

नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩि

5.

पाभयभा जैववक सूयऺा प्रववलध अवरम्वन गये को ।

4.
6.
७.
८.

।

कन्त्म्तभा १० भाउ (गाइबैं सी) ऩारन गये को ।
ऩशु ववभा गये को प्रभाण ।

सम्फन्त्न्धत वडा कामायरम य ऩशु शाखाको लसपारयस ।

कामयक्रभभा छनौट बएको खण्डभा गाउॉऩालरकाको कामयक्रभ य शतय फभोन्त्जभका कामयगने प्रलतवर्द्ता
ऩि ।

३.८.२ रागत साझेदायीभा नर-ऩयार सॊ करन गने भेन्त्शन ववतयण

नेऩारभा ऩशु आहायाको न्मून उऩरब्धताका कायण ऩशुऩारन व्मवसामभा एकालतय आहाया आऩूलतय
चूनौलतको रूऩभा यहेको छ बने अकायलतय उऩमुक्त प्रववलध प्रमोगको अबावभा कृवषजन्म उऩ-ऩदाथयहरू

जस्तै ् नर-ऩयार आठद जलभनभै आगो रगाइने गरयएको छ । मसयी आगो रगाउॉदा ऩशु आहाया
ु ो साथै भाटोको लभिु वकयाहरू नष्ट हुन गई भाटोको गुणस्तयसभेत ह्रास बैयहेको छ ।
नोक्शानी हुनक

मसयी खेय जाने नर-ऩयार सॊ करन गयी ऩशु आहायाभा उऩमोग गनय मो कामयक्रभ कामायन्वमन गनय
रालगएको हो । मस कामयक्रभभा छनौट हुने कृषकराई प्रलत भेन्त्शन खरयद भूलमभा ५०% वा
ववलनमोन्त्जत यकभको दाभासाहीरे हुने यकभ अनुदान सहमोग गरयने छ । मो अनुदान कामयक्रभभा

ट्रलर सवहतको ट्र्माक्टय बएका कृषक भाि सहबालग हुन सक्ने छन् । हार ट्र्माक्टय नबएको तय

कामयक्रभभा छनौट बएभा आफ्नै रगानीभा ट्रलर सवहतको ट्र्माक्टय खरयद गने प्रलतवर्द्ता ऩेश गये भा
भूलमाॊकन प्रकृमाभा सहबागी गयाइने छ । स्वीकृत ऩरयभाणको ५०% भझौरा कृषक य ५०% ठू रा

कृषकहरूराई ववतयण गरयने छ । तऩलसरका कागजात साथ अनुसून्त्च-१ फभोन्त्जभको लनवेदन य
प्रस्तावना शाखाभा ऩेश गनुऩ
य नेछ । प्रलतस्ऩधायत्भक भूलमाॊकन ववलधद्वाया राबग्राहीको छनौट गरयनेछ ।
प्रस्तावकको मोग्मता एवॊ प्रस्तावनासाथ ऩेश गनुऩय ने कागजातहरू्
१.

गाउॉऩालरका वा सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमभा पाभय दताय गये को प्रभाण ऩि ।

३.

नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩि

२.
४.
५.
६.
७.
८.

आन्तरयक याजश्व कामायरमभा दताय बएको प्रभाणऩि ।
।

कन्त्म्तभा ५ भाउ गाइबैं सी वा २० भाउ फाख्रा ऩारन गये को ।

ट्ररी सवहतको ट्र्माक्टय बएको प्रभाण वा खरयद गने प्रलतवर्द्ता ऩि ।
ऩशु ववभा गये को प्रभाण ।

सम्फन्त्न्धत वडा कामायरम य ऩशु शाखाको लसपारयस ।

कामयक्रभभा छनौट बएको खण्डभा गाउॉऩालरकाको कामयक्रभ य शतय फभोन्त्जभका कामयगने प्रलतवर्द्ता
ऩि ।

३.८.३ रागत साझेदायीभा घाॉस काट्ने (Harvester) भेन्त्शन ववतयण

भानव श्रभशन्त्क्तको उच्च भूलम बएको वतयभान ऩरयवेशभा ऩशुऩारन व्मवसामभा अत्मलधक उत्ऩादन
रागतका कायण व्मवसाम लनयन्तयताभा सभस्मा बैयहेको अवस्थाराई भध्मनजय गदै व्मवसावमक

पाभयहरूभा मान्िीकयण गदै जाने गाउॉऩालरकाको नीलत अनुरूऩ हरयमो घाॉस काट्ने Harvester भेन्त्शन

ववलनमोन्त्जत यकभको ऩरयलधभा यही अलधकतभ ५०% रागत साझेदायीभा उऩरब्ध गयाइने छ । फाॉकी
यकभ राबग्राहीरे रगानी गनुय ऩनेछ । मो अनुदान कामयक्रभभा ट्रलर सवहतको ट्र्माक्टय बएका कृषक
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भाि सहबालग हुन सक्ने छन् । हार ट्र्माक्टय नबएको तय कामयक्रभभा छनौट बएभा आफ्नै

रगानीभा ट्रलर सवहतको ट्र्माक्टय खरयद गने प्रलतवर्द्ता ऩेश गये भा भूलमाॊकन प्रकृमाभा सहबागी

गयाइने छ । स्वीकृत ऩरयभाणको ५०% भझौरा कृषक य ५०% ठू रा कृषकहरूराई ववतयण गरयने

छ । तऩलसरका कागजात साथ अनुसून्त्च-१ फभोन्त्जभको लनवेदन य प्रस्तावना शाखाभा ऩेश गनुय ऩनेछ
। प्रलतस्ऩधायत्भक भूलमाॊकन ववलधद्वाया राबग्राहीको छनौट गरयने छ ।
प्रस्तावकको मोग्मता एवॊ प्रस्तावनासाथ ऩेश गनुऩय ने कागजातहरू्
१.

गाउॉऩालरका वा सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमभा पाभय दताय गये को प्रभाण ऩि ।

३.

नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩि

२.
४.
५.
६.
७.
८.

आन्तरयक याजश्व कामायरमभा दताय बएको प्रभाणऩि ।
।

कन्त्म्तभा ५ भाउ गाइबैं सी वा २० भाउ फाख्रा ऩारन गये को ।

ट्ररी सवहतको ट्र्माक्टय बएको प्रभाण वा खरयद गने प्रलतवर्द्ता ऩि ।
ऩशु ववभा गये को प्रभाण ।

सम्फन्त्न्धत वडा कामायरम य ऩशु शाखाको लसपारयस ।

कामयक्रभभा छनौट बएको खण्डभा गाउॉऩालरकाको कामयक्रभ य शतय फभोन्त्जभका कामयगने प्रलतवर्द्ता
ऩि ।

३.८.४ इरेक्ट्रीक च्मापकटय ववतयण

प्रलत च्मापकटयका रालग खरयद भूलमको ५०% रे हुने यकभ वा ववलनमोन्त्जत यकभको दाभासाहीरे

हुने यकभ भध्मे जुन कभ हुन्छ सोही सहमोग उऩरब्ध गयाइने छ । फाॉकी यकभ छनौट हुने
व्मवसामीरे रगानी गनुय ऩने छ । स्वीकृत ऩरयभाणको ४०% साना कृषक, ३५% भझौरा कृषक य

२५% ठू रा कृषकहरूराई ववतयण गरयने छ । तऩलसरका कागजात साथ अनुसून्त्च-१ फभोन्त्जभको
लनवेदन य प्रस्तावना शाखाभा ऩेश गनुऩ
य नेछ । प्रलतस्ऩधायत्भक भूलमाॊकन ववलधद्वाया राबग्राहीको छनौट
गरयने छ ।

प्रस्तावकको मोग्मता एवॊ प्रस्तावनासाथ ऩेश गनुऩय ने कागजातहरू्
१.

गाउॉऩालरका वा सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमभा पाभय दताय गये को प्रभाण ऩि ।

3.

नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩि

2.
4.
5.
६.
७.

आन्तरयक याजश्व कामायरमभा दताय बएको प्रभाणऩि ।
।

कन्त्म्तभा ५ भाउ (गाइबैंसी) ऩारन गये को ।
ऩशु ववभा गये को प्रभाण ।

सम्फन्त्न्धत वडा कामायरम य ऩशु शाखाको लसपारयस ।

कामयक्रभभा छनौट बएको खण्डभा गाउॉऩालरकाको कामयक्रभ य शतय फभोन्त्जभका कामयगने प्रलतवर्द्ता
ऩि ।

३.८.५ रागत साझेदायीभा स्टे नरेस न्त्स्टरको दुधको क्मान ववतयण

दुध भानवको रालग अऩरयहामय ऩूणय आहाया हो य मसको गुणस्तयभा ह्रास आएभा कुनैऩलन प्रकायका
सॊ क्रभण हुन सक्ने जोन्त्खभराई न्मूलनकयण गनय दुधको गुणस्तय व्मवस्थाऩन जरूयी हुन्छ । स्टे नरेस
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ॉ ा मसको प्रमोग व्माऩक फनाउन अलबप्रेरयत गने
न्त्स्टरको बाॉडाभा दुधको गुणस्तय कामभ यहने हुद

उद्देश्मरे मो कामयक्रभ सञ्चारन गनय रालगएको हो । गाउॉऩालरकाफाट मसयी उऩरब्ध गयाइने क्मान
लनजीस्तयभा सञ्चालरत व्मवसावमक गाइबैं सीऩारन पाभय य लनजी डे यीहरूराई उऩरब्ध गयाइने छ ।

प्रलत क्मानको खरयद भूलमभा रागतको ८०% वा ववलनमोन्त्जत यकभको दाभासाहीरे हुने यकभभध्मे जुन
कभ हुन्छ त्मही सहमोग उऩरब्ध गयाइने छ । फाॉकी

यकभ छनौट हुने अनुदानग्राहीरे रगानी

गनुऩ
य नेछ । तऩलसरका कागजात साथ अनुसून्त्च-१ फभोन्त्जभको लनवेदन य प्रस्तावना शाखाभा ऩेश
गनुऩ
य नेछ । प्रलतस्ऩधायत्भक भूलमाॊकन ववलधद्वाया राबग्राहीको छनौट गरयने छ ।
प्रस्तावकको मोग्मता एवॊ प्रस्तावनासाथ ऩेश गनुऩय ने कागजातहरू्
१.

गाउॉऩालरका वा सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमभा पाभय/सॊ स्था दताय गये को प्रभाण ऩि ।

3.

नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩि

2.

४.
5.
६.
७.

आन्तरयक याजश्व कामायरमभा दताय बएको प्रभाणऩि ।
।

दै लनक कन्त्म्तभा ५० लरटय दुध उत्ऩादन/सॊ करन/लफक्री, प्रशोधन य ववववलधकयण गये को ।
ऩशु ववभा गये को प्रभाण ।

सम्फन्त्न्धत वडा कामायरम य ऩशु शाखाको लसपारयस ।

कामयक्रभभा छनौट बएको खण्डभा गाउॉऩालरकाको कामयक्रभ य शतय फभोन्त्जभका कामयगने प्रलतवर्द्ता
ऩि ।

३.८.६ रागत साझेदायीभा काउम्माट ववतयण

गोठभा गाइबैंसीहरूको फसाईराई आयाभदामी फनाई ऩशुराई स्वस््म य तन्दुरूस्त फनाउने य उक्त

भाध्मभफाट उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व अलबफृर्द्ी गने उद्देश्मरे मो कामयक्रभ कामायन्वमन गनय रालगएको

हो । प्रलत काउम्माटका रालग खरयद भूलमको ५०% रे हुने यकभ वा ववलनमोन्त्जत यकभको
दाभासाहीरे हुने यकभ भध्मे जुन कभ हुन्छ सोही सहमोग उऩरब्ध गयाइने छ । फाॉकी

यकभ

छनौट हुने व्मवसावमरे रगानी गनुऩ
य नेछ । स्वीकृत ऩरयभाणको ४०% साना कृषक, ३५% भझौरा
कृषक य २५%

ठू रा कृषकहरूराई ववतयण गरयने छ । तऩलसरका कागजात साथ अनुसून्त्च-१

फभोन्त्जभको लनवेदन य प्रस्तावना शाखाभा ऩेश गनुऩ
य नेछ । प्रलतस्ऩधायत्भक भूलमाॊकन ववलधद्वाया
राबग्राहीको छनौट गरयने छ ।

प्रस्तावकको मोग्मता एवॊ प्रस्तावनासाथ ऩेश गनुऩय ने कागजातहरू्
१.

गाउॉऩालरका वा सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमभा पाभय दताय गये को प्रभाण ऩि ।

3.

नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩि

2.
4.
5.
६.
७.

आन्तरयक याजश्व कामायरमभा दताय बएको प्रभाणऩि।
।

कन्त्म्तभा ५ भाउ (गाइबैंसी) ऩारन गये को य
ऩशु ववभा गये को प्रभाण ।

सम्फन्त्न्धत वडा कामायरम य ऩशु शाखाको लसपारयस ।

कामयक्रभभा छनौट बएको खण्डभा गाउॉऩालरकाको कामयक्रभ य शतय फभोन्त्जभका कामयगने प्रलतवर्द्ता
ऩि ।
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३.८.७ ह्वीर ब्मायो ववतयण साझेदायीभा

पाभयभा सयसपाइ व्मवस्थाऩनभा सहन्त्जकयणका रालग मो कामयक्रभ कामायन्वमन गनय रालगएको छ ।

प्रलत ह्वीर ब्मायो अलधकतभ रू. ३,०००।– अनुदान सहमोग गरयने छ । स्वीकृत ऩरयभाणको ६०%
साना कृषक य ४०% भझौरा कृषकहरूराई ववतयण गरयने छ । तऩलसरका कागजात साथ अनुसून्त्च-

१ फभोन्त्जभको लनवेदन य प्रस्तावना शाखाभा ऩेश गनुऩ
य नेछ । प्रलतस्ऩधायत्भक भूलमाॊकन ववलधद्वाया
राबग्राहीको छनौट गरयने छ ।

प्रस्तावकको मोग्मता एवॊ प्रस्तावनासाथ ऩेश गनुऩय ने कागजातहरू्
१.

गाउॉऩालरका वा सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमभा पाभय दताय गये को प्रभाण ऩि ।

3.

नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩि

2.
4.
5.
६.
७.

३.

आन्तरयक याजश्व कामायरमभा दताय बएको प्रभाणऩि ।
।

कन्त्म्तभा ५ भाउ (गाइबैंसी) ऩारन गये को ।
ऩशु ववभा गये को प्रभाण ।

सम्फन्त्न्धत वडा कामायरम य ऩशु शाखाको लसपारयस ।

कामयक्रभभा छनौट बएको खण्डभा गाउॉऩालरकाको कामयक्रभ य शतय फभोन्त्जभका कामयगने प्रलतवर्द्ता
ऩि ।

दतायवार ऩशुऩन्छी तथा पाभयको अलबरेख याख्ने

गाउॉऩालरका प्रत्मेक वडाहरूभा दताय बई सञ्चारनभा यहेका ऩशुऩन्छी पाभयहरूको अलबरेख याख्न

जरूयी बएकोरे मो कामयक्रभ सञ्चारन गनय रालगएको हो । प्रत्मेक वडाका सेवाकेन्रहरूरे आफ्नो
कामयऺेिका वडाहरूभा दताय बएका पाभयहरूको ऩशुऩन्छी सॊ ख्मा, जात, उत्ऩादन य फजायीकयण

वववयण आठद उलरे न्त्खत शाखारे उऩरब्ध गयाउने पभेट फभोन्त्जभका वववयण सॊ करन गयी अलबरे ख

तमाय गनुय ऩनेछ य सो अलबरेख सम्फन्त्न्धत वडाफाट प्रभाणीकयण गयी शाखाभा उऩरब्ध गयाउनु
ऩनेछ । शाखारे पभे ट तमाय गदाय कृवष तथा ऩशुऩन्छी ववकास भन्िारमको त्माॊक सॊ करन
सम्फन्त्न्ध भागयदशयनको ऩरयलधभा यही तमाय गनुऩ
य ने छ ।
३.८.८ वडा सेवाकेन्र स्तयीम ऩशुऩॊछी प्रोपाइर तमायी

गाउॉऩालरका अन्तगयतका प्रत्मेक सेवाकेन्रहरूरे आफ्नो कामयऺि
े अन्तगयका वडाहरूभा ऩशुऩशन्छी
पाभय य ऩशुऩन्छीजन्म ऩदाथयहरूको उद्योग, ऩसर, प्रशोधनकेन्र, फजाय, उत्ऩादन साभग्री रगामतका
शाखारे तमाय गयी उऩरब्ध गयाउने पभे ट अनुसायको प्रोपाइर तमाय गयी सम्फन्त्न्धत वडाफाट
प्रभाणीकयण गयी शाखाभा उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ । दताय बएय वा नबई सञ्चारन बएका
पाभय/व्मवसामहरूको अलबरेख सभेत सॊ करन गनुऩ
य नेछ य दताय नबएकाराई दताय गनय अलबप्रेरयत गदै
दताय नबएकाको वववण सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।

३.8.9 ऩशु स्वास््मकभॉ तथा ईन्त्न्सलभनेटय (कृलिभ गबायधानकताय) को रगत अध्मावलधक य ऩरयचमऩि
ववतयण

ऩशु स्वास््मकभॉ तथा कृलिभ गबायधानकतायहरुरे गये का काभहरुको प्रगलत गाउॉऩालरकाभा प्रलतवेदन
गनयको रालग सहजता लमाउन आवस्मक दे न्त्खएको छ । गाउॉऩालरकाफाट सॊ चारन बएको कृलिभ
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गबायधान य ऩशु उऩचायका सेवाभा अलधक ऩारयश्रलभक लरएको कृषकहरुको गुनासो आउने गये को
सन्दबयभा

लनजीस्तयभा

सेवा

प्रवाह

गने

ऩशु

स्वास््मकभॉ

य

कृलिभ

गबायधानकतायहरूको

गाउॉऩालरकाफाट लनमभन गनय मो कामयक्रभ कामायन्वमन गनय रालगएको हो । ऩशु स्वास््मकभॉ तथा

कृलिभ गबायधानकतायहरूरे गाउॉऩालरकाभा दतायका रालग तऩलसरका कागजात सवहत लनवेदन ठदनु
ऩनेछ य शाखारे लनमभानुसाय दताय गयी ऩरयचमऩि प्रदान गनेछ य सम्फन्त्न्धतसॉग शाखारे सॊ झौता

गनेछ । गाउॉऩालरकाभा दताय नबई प्रवाह गरयने सेवाराई आलधकायीक भालनने छै न य कृलिभ
गबायधानकतायको हकभा दताय नबएकाराई कृलिभ गबायधान साभग्रीहरू उऩरब्ध गयाइने छै न ।

गाउॉऩालरकाभा दताय बएका ऩशु स्वास््मकभॉ य कृलिभ गबायधानकतायहरूरे सॊ झौता फभोन्त्जभका

कामयहरू सवहत आपुरे प्रवाह गये का सेवाहरूको भालसक प्रगलत सम्फन्त्न्धत ऩशु शाखा भापयत
शाखाभा ऩेश गनुय ऩनेछ । कृलिभ गबायधानकतायको हकभा दताय बएको सभमरे छ भवहना अवलधभा

भालसक औषत ३० ऩशुभा कृलिभ गबायधान गनुऩ
य नेछ । तोवकएको सभम य सॊ ख्माभा प्रगलत ऩेश
नगने य नऩुग्ने अवस्थाभा दताय नववकयण गरयने छै न ।
आवेदनसाथ ऩेश गनुऩय ने कागजातहरू
१.

गाउॉऩालरका वा सम्फन्त्न्धत वडा कामायरभा पाभय/ब्मवशाम दताय गये को प्रभाणऩि ।

३.

सम्फन्त्न्धत वडा कामायरम य ऩशु शाखा लसपारयस ।

२.
४.
५.
6.
७.

नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩि

।

ईन्सेलभनेटयको हकभा कन्त्म्तभा जेवटए वा सो सयह अध्ममन गये को प्रभाणऩि ।
ईन्सेलभनेटयको हकभा कृलिभ गबायधान तालरभ लरएको प्रभाणऩि ।
ईन्सेलभनेटयको हकभा कृलिभ गबायधान गने अनुभलत ऩि ।

अन्म सम्फन्त्न्धत ववषमको शैन्त्ऺक मोग्मताको प्रभाण ऩि ।

३.9 भत्स्म व्मवसाम प्रवर्द्यनभा सहमोग

गाउॉऩालरका लबि सञ्चालरत भत्स्म व्मवसाम प्रवर्द्यन गने य भत्स्म उत्ऩादन अलबफृर्द्ी गने उद्देश्मरे
मो

कामयक्रभ

कामायन्वमन

गनय

रालगएको

हो

।

भत्स्म

ऩोखयी

भभयत/सॊ बाय,

मान्िीकयण/साभग्री/औजाय, ऩोखयीभा ऩानीको व्मवस्थाऩन जस्ता प्रवर्द्यनात्भक ऺेिभा प्रलत पाभय
अलधकतभ रू. एक राखसम्भ अनुदान सहमोग उऩरब्ध गयाइने छ । राबग्राहीरे ऩलन सोही
फयाफयको यकभ रगानी गनुऩ
य नेछ । कामयक्रभभा सहबागी हुन चाहने व्मवसावमक कृषकरे

तऩलसरका कागजातको साथभा शाखारे उऩरब्ध गयाउने लनवेदनका साथ शाखाभा प्रस्तावना ऩेश

गनुय ऩनेछ । प्रलतस्ऩधायत्भक भूलमाॊकन ववलधद्वाया राबग्राहीको छनौट गरयने छ । सम्फन्त्न्धत वडा
कामायरमरे छनौट बएका राबग्राहीरे मोजना कामायन्वमन गये को अनुगभन गनुय ऩनेछ ।
प्रस्तावकको मोग्मता एवॊ प्रस्तावनासाथ ऩेश गनुऩय ने कागजातहरू्
१.

गाउॉऩालरका वा सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमभा पाभय दताय गये को प्रभाण ऩि

२.

आन्तरयक याजश्व कामायरमभा दताय बएको प्रभाणऩि ।

३.

। सभुहको हकभा

गाउॉऩालरकाको कृवष तथा ऩशुऩन्छी व्मवसाम प्रवर्द्यन शाखाभा सभुह दताय बएको प्रभाण ऩि ।
नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩि

।
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४.

ऩोखयी लनभायण/भभयत-सॊ बाय गनुऩ
य ने कामय बए सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमका प्राववलधकफाट तमाय

५.

सम्फन्त्न्धत वडा कामायरम, ऩशु शाखा य गाउॉऩालरकास्तयीम भत्स्म व्मवसामी सॊ घको लसपारयस ।

६.

गरयएको प्रभान्त्णत रागत अनुभान

।

कामयक्रभभा छनौट बएको खण्डभा गाउॉऩालरकाको कामयक्रभ य शतय फभोन्त्जभका कामयगने प्रलतवर्द्ता
ऩि ।

३.9.1 भाछा-भासु ऩसर सुधायभा सहमोग कामयक्रभ

गाउॉऩालरकाफासीहरूराई स्वस््म य स्वच्छ भाछा-भासु उऩबोग गनय ऩाउने वातावयण स्थावऩत य
ववस्ताय गनय जरूयी बएकोरे भाछा-भासु ऩसर सुधाय गयी स्वस््मकय वातावयणभा ऩसर सञ्चारन

गयाउन मो कामयक्रभ कामायन्वमन गनय रालगएको हो । गाउॉऩालरकाका प्रत्मेक वडाभा कन्त्म्तभा
एउटा ऩसर सुधायका रालग गाउॉऩालरकाफाट ऩचास हजाय रूऩैंमा सहमोग गरयने छ य छनौट हुने

व्मवसामीरे ऩलन कन्त्म्तभा सोही यकभ फयाफयको रगानी गनुऩ
य नेछ । गाउॉऩालरकाफाट प्रस्तावना

आव्हान बएऩछी व्मवसामीरे आफ्नो ऩसरभा सुधाय गनुऩ
य ने काभको वववयण य यकभ सभेतको
प्रस्तावना शाखारे

उऩरब्ध गयाउने

लनवेदन पभे टको

साथभा

शाखाभा ऩेश गनुऩ
य नेछ

।

प्रलतस्ऩधायत्भक भूलमाॊकन ववलधद्वाया राबग्राही छनौट गरयने छ । प्रत्मेक वडाका आवेदक ववच
वडागत प्रलतस्ऩधायका आधायभा भूलमाॊकन गयी छनौट गरयने छ । सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमरे
छनौट बएका राबग्राहीरे मोजना कामायन्वमन गये को अनुगभन गनुय ऩनेछ ।
प्रस्तावकको मोग्मता एवॊ प्रस्तावनासाथ ऩेश गनुऩय ने कागजातहरू्
१.

गाउॉऩालरका वा सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमभा ऩसर/व्मवसाम दताय गये को प्रभाण ऩि ।

३.

नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩि

२.
४.
५.
६.
७.

आन्तरयक याजश्व कामायरमभा दताय बएको प्रभाणऩि ।
।

दै लनक औषत कन्त्म्तभा २० के.न्त्ज. भासु फेचलफखन गये को वडा कामायरमफाट प्रभान्त्णत कागजात ।

सॊ यचना लनभायण/भभयत/सॊ बाय गनुऩ
य ने बए सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमका प्राववलधकफाट तमाय गरयएको
प्रभान्त्णत रागत अनुभान ।

सम्फन्त्न्धत वडा कामायरम य ऩशु शाखाको लसपारयस ।

कामयक्रभभा छनौट बएको खण्डभा गाउॉऩालरकाको कामयक्रभ य शतय फभोन्त्जभका कामयगने प्रलतवर्द्ता
ऩि ।

३.9.2 घाॉसको ववउको लसड फैंक स्थाऩना य सञ्चारन्

ऩशुऩारन व्मवासामभा सहन्त्जकयण य प्रवर्द्यनका रालग गाउॉऩालरकारे वहउॉदे, वषे य वहुवषे घाॉसका
ववउववजनहरू कृषकहरूराई लनशुलक रूऩभा ववतयण गदै आएको छ । वषेनी ववउ ववतयणको
कामयराई लनयन्तय गरययहॉदा घाॉसको ववकास य उऩरब्धताभा ठदगो व्मवस्थाऩन हुन नसक्ने
ऩरयवेशराई भध्मनजय गदै घाॉसका ववउववजनहरू लनयन्तय ववतयणको कामयराई स्थलगत गयी लसड

वैं क स्थाऩना गने य सोही वैंक भापयत भहाङ्कार गाउॉऩालरका लबिका कृषकहरूराई घाॉसको ववउको
उऩरब्धता सुलनन्त्ित गने उद्देश्मरे घाॉसको ववउको लसड वैं क स्थाऩना य सञ्चारन गने कामयक्रभ

कामायन्वमन गनय रालगएको हो । मो कामयक्रभ घाॉसखेती ववषमक कृषक सभुह वा ऩशुऩारनभा
आवर्द् सहकायी सॊ स्थाहरू भापयत कामायन्वमन गरयने छ । मो कामयक्रभभा सहबालग हुन चाहने
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ईच्छु क सभुह वा सहकायीरे सूचना प्रकाशन बएऩछी शाखारे उऩरब्ध गयाउने लनवेदन पभे ट बयी
लसड वैंक सञ्चारन गने भोडे र सवहतको प्रस्तावना ऩेश गनुऩ
य नेछ । प्रलतस्ऩधायत्भक भूलमाॉकन
ववलधद्वाया भेरयटका आधायभा साझेदायको छनौट गरयने छ । मो कामयक्रभभा छनौट हुने साझेदायरे

नेऩार सयकायफाट लसपारयस य स्वीकृत घाॉसका प्रजालतहरू सयकायी दयये टभा नै लफक्री ववतयण
गनुऩ
य नेछ ।

प्रस्तावकको मोग्मता एवॊ प्रस्तावनासाथ ऩेश गनुऩय ने कागजातहरू्

१.

गाउॉऩालरका वा सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमभा सभुह/सॊ स्था दताय गये को प्रभाण ऩि ।

३.

अध्मऺ/सञ्चारकको नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩि ।

२.
४.
५.
६.
७.

आन्तरयक याजश्व कामायरमभा ऩान दताय बएको य कयच ुक्ता गये को प्रभाण ।

सॊ यचना लनभायण/भभयत/सॊ बाय गनुऩ
य ने बए सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमका प्राववलधकफाट तमाय गरयएको
प्रभान्त्णत रागत अनुभान ।

लसड वैं क सञ्चारन गने भोडेर सवहतको ववस्तृत प्राववलधक य आलथयक प्रस्तावना ।
सम्फन्त्न्धत वडा कामायरम य ऩशु शाखाको लसपारयस ।

कामयक्रभभा छनौट बएको खण्डभा गाउॉऩालरकाको कामयक्रभ य शतय फभोन्त्जभका कामयगने प्रलतवर्द्ता
ऩि ।

३.9.3 अनुदान सम्फन्त्न्ध कामयक्रभ कामायन्वमन प्रकृमा्
१.

अनुदानका ववषम उलरे ख गयी शाखारे गाउॉऩालरकाको वेवसाइट भापयत सूचना प्रकाशन गनेछ य
उक्त सूचना गाउॉऩालरकाका सम्ऩूणय वडा कामायरमहरू, शाखा य सम्ऩूणय सेवा केन्रहरूभा सभेत टाॉस

गरयनेछ । आवश्मकता अनुसाय ऩिऩलिका य एप.एभ. ये लडमो भापयत ऩलन सूचना प्रकाशान/प्रशायण
२.

३.
४.

गरयने छ ।

तोवकए फभोन्त्जभको भाऩदण्ड ऩुया गये का व्मवसावमहरूरे सूचनाभा तोवकएको म्माद लबि अन्म

कामयक्रभहरूको हकभा अनुसून्त्च-१ फभोन्त्जभ य प्रलत लरटय दुधभा रू. १।– अनुदान कामयक्रभको
हकभा अनुसून्त्च-२ फभोन्त्जभको वववयण य आवश्मक कागजात सवहतको प्रस्तावना ऩेश गनुऩ
य नेछ ।

शाखारे ऩेश बएका प्रस्तावनाहरूको मोग्मता ऩरयऺण गयी अमोग्मराई भूलमाॊकन प्रकृमाफाट हटाउने
छ य मोग्म प्रस्तावकहरुको स्थरगत अनुगभन (वपलड बेरयवपकेसन) गनेछ ।

वपलड बेरयवपकेसनफाट अमोग्म ठहरयएका प्रस्तावहरूराई भूलमाॊकन प्रकृमाफाट हटाई मोग्म

प्रस्तावहरूको वपलड बेरयवपकेसन प्रलतवेदन सभेतका आधायभा शाखारे भूलमाॊकन अॊकबाय अनुसाय
प्रायन्त्म्बक

५.
६.
७.
८.

भूलमाॊकन

सवहतको

वववयण

सावयजलनक

गाउॉऩालरकाको भूलमाॊकन सलभलत सभऺ ऩेश गनेछ ।

खरयद

ऐन,

२०६४

फभोन्त्जभ

गठठत

भूलमाॊकन सलभलतरे सभग्र भूलमाॊकन गयी अन्त्न्तभ नलतजा स्वीकृलतका रालग शाखा भापयत प्रभुख
प्रशासकीम अलधकृत सभऺ ऩेश गनेछ ।

प्रभुख प्रशासकीम अलधकृतफाट स्वीकृत बएऩछी नलतजा सावयजलनक गरयनेछ ।
भूलमाॊकन प्रकृमाफाट छनौट बएका व्मवसावमसॉग सम्झौता गरयने छ ।

व्मवसावमरे सॊ झौता फभोन्त्जभ कामय सम्ऩन्न गयी कामय सम्ऩन्नको प्रलतवेदन एवॊ सम्फन्त्न्धत वडा
कामायरम य ऩशु सेवाकेन्रको लसपारयस य रागत अनुभान ऩेश गरयएका कामयक्रभहरूको हकभा
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सम्फन्त्न्धत वडा कामायरमका प्राववलधकफाट तमाय गरयएको प्रभान्त्णत कामय सम्ऩन्न प्रलतवेदन सभेत
९.

लनमभानुसायका ववर बऩायईहरू शाखाभा ऩेश गनुय ऩनेछ ।

शाखारे अनुगभन गयी उऩमुक्तताका आधायभा गाउॉऩालरकाभा लसपारयस गनेछ य गाउॉऩालरकाफाट
बुक्तानी गरयनेछ ।

३.9.4 लसभान्तकृत सभुदाम रन्त्ऺत ऩशु ववकास कामयक्रभ

आलथयक दृवष्टकोणरे ऩछाडी ऩये का लसभान्तकृत सभुदामहरूराई ऩशुऩारनको भाध्मभफाट ऩेशा

व्मवसामभा आवर्द् गयी उलनहरूको आम-आजयनभा टे वा ऩुमायउने य जीवनस्तय उकास्ने अलबप्रामरे मो
प्माकेज कामयक्रभ कामायन्वमन कामायन्वमन गनय रालगएको हो । मो कामयक्रभ कामायन्वमन गदाय
तऩलसरका प्रकृमाहरूको अवरम्वन गरयने छ ।
१.
२.
३.

४.
५.

आलथयक ववकास सलभलतरे कामयक्रभ स्थानको छनौट गनेछ ।

सम्फन्त्न्धत ऩशु सेवा शाखारे तोवकएको स्थानभा ऩूव य सूचनाका आधायभा शाखा य वडा प्रलतलनलध
सभेतको उऩन्त्स्थलतभा बेरा गयाई २० जना रन्त्ऺत कृषक छनौट गयी सभुह गठन गनेछ ।
गठठत सभुहराई कामयक्रभको उद्देश्म वाये जानकायी गयाइने छ ।

शाखा य वडाका ऩशु सेवाकेन्र सभेतको उऩन्त्स्थलतभा सभुहको वैठक फसी रन्त्ऺत सभुहरे फाख्रा,
फॊगयु वा कुखुया (ड्युवर ऩऩोज) भध्मे कुनै एउटा कम्ऩोनेट छनौट गनुऩ
य नेछ ।

न्त्स्वकृत फजेटको ऩरयलधलबि यही सभुहरे छानेको कम्भोलडटी अनुसायका प्रजनन् मोग्म फाख्रा/वॊ गयु
वा कुखुयाका चलरा सभुहरे छनौट गये को खरयद सलभलत (सभुहरे छानेका कन्त्म्तभा दुई जना य
सम्फन्त्न्धत ऩशु

सेवा शाखाका प्रभुख सलभलतभा यहनु ऩनेछ) भापयत खरयद गयी दाभासाहीरे सदस्म

कृषकहरूराई ववतयण गरयने छ ।
५.१

खरयद प्रमोजनका रालग सभुहको वैठकको लनणयम प्रलतलरऩी सवहत सभुहरे सभुहको नाभभा

५.२

सभुहको वैठकको लनणयम सवहतको ऩि य शाखाको लसपारयसका आधायभा गाउॉऩालरकारे

५.३

यहेको वैं क खाताभा यकभ जम्भा गरयठदन गाउॉऩालरकाभा अनुयोध गनुय ऩनेछ ।
सभुहको खाताभा यकभ जम्भा गरयठदनेछ ।

सभुहको वैठकको लनणयम अनुसाय खरयद सलभलतराई ऩेश्की उऩरब्ध गयाइ खरयद

सलभलतरे शाखारे तोवकठदएको भाऩदण्ड फभोन्त्जभका फाख्रा वा कुखुयाका चलरा खरयद
गयी शाखा य वडा कामायरमका प्रलतलनलधहरूको योहवयभा सभुहका सदस्महरूराई ववतयण

६.
७.
८.

५.४

गनुय ऩनेछ ।

वडा कामायरमरे खरयद तथा ववतयण कामयको अनुगभन गनुऩ
य नेछ ।

सदस्म कृषकहरूराई न्त्स्वकृत कामयक्रभ/फजेटको ऩरयलधलबि यही दाना, औषलध, खोऩ जस्ता
आधायबूत सेवा लनन्त्ित सभमको रालग उऩरब्ध गयाइने छ ।

कृषकहरूराई व्मवसाम सञ्चारानका रालग आधायबूत ऻान प्रदान गनय १ ठदने स्थरगत तालरभ
प्रदान गरयनेछ य कामयक्रभ कामायन्वमनको चयणभा य सम्ऩन्न बएऩछी स्थरगत अनुगभन गरयनेछ ।

कृषकहरूरे ऩशुऩन्छी प्राप्त गरय सकेऩछी ववभा गयी ववभारे खको प्रलतलरऩी शाखाभा उऩरब्ध गयाउनु
ऩनेछ ।
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३.9.5 कृवष ऩमयटन प्रवर्द्यन कामयक्रभ

ऩशु आनुवाॉन्त्शक स्रोत सॊ यऺणको भाध्मभफाट कृवष ऩमयटन प्रवर्द्यन गने अलबप्रामरे मो कामयक्रभ
कामायन्वमन गनय रालगएको हो । ऩमयटनको दृष्टीकोणरे भहत्वऩूणय स्थान खासगयी होभस्टे व्मवसाम

सॊ चारन बएका स्थानको ऩवहचान गयी कृषक सभुहभा स्थानीम कुखुयाऩारन गयाउने य एकालतय
स्थानीम जातको कुखुयाको सॊ यऺण य उऩमोग सुलनन्त्ित गने य मसको भाध्मभफाट ऩमयटन प्रवर्द्यन
गरयने छ । मो कामयक्रभ कामायन्वमन गदाय तऩलसरका प्रकृमाहरूको अवरम्वन गरयने छ ।
१.
२.
३.

४.
५.
६.
७.

कामयक्रभ सञ्चारनको रालग आलथयक ववकास सलभलतरे स्थानको छनौट गनेछ ।

सम्फन्त्न्धत ऩशु शाखारे तोवकएको स्थानभा ऩूव य सूचनाका आधायभा शाखा य वडा प्रलतलनलध सभेतको
उऩन्त्स्थलतभा बेरा गयाई २० जना रन्त्ऺत कृषक छनौट गयी सभुह गठन गनेछ ।

गठठत सभुहराई कामयक्रभको उद्देश्म वाये जानकायी य १ ठदने स्थरगत तालरभ प्रदान गरयने छ ।

स्वीकृत फजेटको ऩरयलधभा यही प्रत्मेक सदस्मराई कुखुयाको खोय लनभायण गनय अनुदान सहमोग
उऩरब्ध गयाइने छ ।

प्रलत सदस्म ५० गोटाका दयरे स्थानीम जातका चलरा ववतयण गरयने छ ।

सदस्म कृषकहरूराई न्त्स्वकृत कामयक्रभ/फजेटको ऩरयलधलबि यही दाना, औषलध, खोऩ जस्ता
आधायबूत सेवा लनन्त्ित सभमको रालग उऩरब्ध गयाइने छ ।

कामयक्रभ कामायन्वमनको चयणभा य सम्ऩन्न बएऩछी स्थरगत अनुगभन गरयनेछ ।

३.९.6 फाख्रा प्माकेज कामयक्रभ

दे शभा भासु उऩबोगको रालग वषेनी अयवौं यकभको खसी वोका आमात बैयहेको य ववश्व स्वास््म

सॊ गठनरे तोकेको भाऩदण्डको वहसाफरे नेऩार भासुभा आत्भलनबयय नबएको ऩरयवेशभा फाख्राऩारनको
भाध्मभफाट भासु उत्ऩादन प्रवर्द्यन गरय भासुभा आत्भलनबयय कामयभा टे वा ऩुमायउने य आलथयक वहसाफभा
ऩछाडी ऩये का सभुदामको आम-आजयन अलबफृर्द्ी गनय मो कामयक्रभ कामायन्वमन गनय रालगएको छ ।
मो कामयक्रभ कामायन्वमन गदाय तऩलसरका प्रकृमाहरूको अवरम्वन गरयने छ ।
१.
२.
३.
४.
५.
६.

कामयक्रभ सञ्चारनको रालग आलथयक ववकास सलभलतरे स्थानको छनौट गनेछ ।

सम्फन्त्न्धत ऩशु सेवा शाखारे तोवकएको स्थानभा ऩूव य सूचनाका आधायभा शाखा य वडा प्रलतलनलध
सभेतको उऩन्त्स्थलतभा बेरा गयाई २० जना रन्त्ऺत कृषक छनौट गयी सभुह गठन गनेछ ।

गठठत सभुहराई कामयक्रभको उद्देश्म वाये जानकायी य ३ ठदने स्थरगत फाख्राऩारन तालरभ प्रदान
गरयने छ ।

स्वीकृत फजेटको ऩरयलधभा यही प्रत्मेक सदस्मराई कन्त्म्तभा २ गोटाका दयरे भाउ फाख्रा वा प्रजनन्
मोग्म ऩाठी खरयद गयी उऩरब्ध गयाइने छ ।

सभुहको लनणयम अनुसाय सदस्म कृषकहरूराई ऩामक ऩने गयी वोकाऩारक ३ जना कृषक छनौट
गयी ३ गोटा ७५% का वोमय वोका ववतयण गरयने छ ।

वोका तथा फाख्रा खरयद गयी सदस्महरूराई ववतयण गनय सभुहरे खरयद सलभलत गठन गनुऩ
य नेछ ।
खरयद सलभलतभा सभुहरे छानेका दुई जना य सम्फन्त्न्धत सेवा केन्रका प्रभुख यहनु ऩनेछ ।
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६.१

खरयद प्रमोजनका रालग सभुहको वैठकको लनणयम प्रलतलरऩी सवहत सभुहरे सभुहको नाभभा

६.२

सभुहको वैठकको लनणयम सवहतको ऩि य शाखाको लसपारयसका आधायभा गाउॉऩालरकारे

६.३

७.
८.
९.

६.४

यहेको वैं क खाताभा यकभ जम्भा गरयठदन गाउॉऩालरकाभा अनुयोध गनुय ऩनेछ ।
सभुहको खाताभा यकभ जम्भा गरयठदनेछ ।

सभुहको वैठकको लनणयम अनुसाय खरयद सलभलतराई ऩेश्की उऩरब्ध गयाइ खरयद

सलभलतरे शाखारे तोवकठदएको भाऩदण्ड अनुसायका वोका य फाख्रा खरयद गयी शाखा य
वडा कामायरमका प्रलतलनलधहरूको योहवयभा सभुहका सदस्महरूराई ववतयण गनुय ऩनेछ ।
वडा कामायरमरे खरयद तथा ववतयण कामयको अनुगभन गनुऩ
य नेछ ।

सदस्म कृषकहरूराई न्त्स्वकृत कामयक्रभ/फजेटको ऩरयलधलबि यही दाना, औषलध रगामतका
आधायबूत सेवा लनन्त्ित सभमको रालग उऩरब्ध गयाइने छ ।

लसजन अनुसायका घाॉसका ववउ/वेनायहरू उऩरब्ध गयाइने छ य कृषकहरूरे उक्त घाॉसका
ववउ/वेनायहरू रगाई हुकायउने य उऩमोग गने व्मवस्था गनुऩ
य नेछ ।

कामयक्रभ कामायन्वमनको चयणभा कन्त्म्तभा २ ऩटक य सम्ऩन्न बएऩछी १ ऩटक स्थरगत अनुगभन
गरयनेछ ।

१०. कृषकहरूरे फाख्रा प्राप्त गरयसकेऩछी फाख्राको ववभा गयी ववभारेखको प्रलतलरऩी शाखाभा उऩरब्ध
गयाउनुऩनेछ ।

३.9.7 ऩशु भेरा प्रदशयनी
१.

ु न्दा कन्त्म्तभा दश ठदन अन्त्घफाट प्रदशयनी सम्फन्त्न्ध ववस्तृत जानकायी सवहतको प्रचाय
प्रदशयनी हुनब

२.

प्रदशयनीभा सहबागी हुने ऩशु वस्तुहरूको भूलमाॊकन गयी ऩुयस्कायको रालग लसपारयस गनय ववषम

३.
४.
५.

प्रसाय गने ।

ववशेषऻ सन्त्म्भलरत कन्त्म्तभा तीन सदस्मीम भूलमाॊकन सलभलत गठन गयी जानकायी गयाउने ।

प्रदशयनी हुने स्थानभा ऩशुवस्तुहरू याख्न ऩशु कलमाणका दृवष्टकोणरे उऩमुक्त सॊ यचना सवहतको
ु न्दा कन्त्म्तभा एकठदन अगावै तमाय गरयसक्ने
प्रदशयनी स्थर प्रदशयनी हुनब

प्रदशयनी स्थरभा ऩशुवस्तुको रालग आवश्मक ऩने घाॉस, दाना य सपा य स्वच्छ वऩउने ऩानीको
प्रफन्ध आमोजकरे गनुऩ
य नेछ ।

ऩशुवस्तुका प्रत्मेक ववधा (गाई, बैं सी, बेडा, फाख्रा, फॊगयु य घाॉस) भा प्रथभ, ठद्वलतम, तृलतम य
सान्त्वना ऩुयस्काय वाऩत तोवकए फभोन्त्जभ नगद प्रभाण ऩि ववतयण गने ।

३.9.8 भूलमाॊकन प्रकृमाभा प्राथलभकता
प्रस्तावनाहरूको

प्रलतस्ऩधायत्भक

प्राथलभकता ठदइने छ ।

भूलमाॊकन

प्रकृमाभा

18

भवहरा

कृषक/उद्यभी/व्मवसामीहरूराई

ऩरयच्छे द् ४

आलथयक नभयस

१. पाभय दस्तुय्

अनुदान कामयक्रभभा सहबागी हुन चाहने व्मवसावमहरूरे प्रलत अनुदान कामयक्रभ गाउॉऩालरकाभा
तऩलसर अनुसायको शुलक फझाउनु ऩनेछ । उक्त शुलक लतये को सक्कर यलसद ऩेश गये य शाखाफाट
दयखास्त पायभ प्राप्त गनय सवकने छ ।
क्र.सॊ .

अनुदान यकभको लसभा

पाभय दस्तुय रू.

कैवपमत

१

रू. १,००,०००।- सम्भ

१००।-

२

रू. १,००,०००।– भालथ रू. ५,००,०००।- सम्भ

३००।-

३

रू. ५,००,०००।- भालथ

५००।-

२. घाॉसका ववउ वेनाय तथा कवटङ्ग्ग्स/न्त्स्रऩहरू्
प्रचलरत फजायबाउ अनुसाय ।

३. फाॉझोऩन लनवायण घुम्ती/घयदै रो तथा ऩशु स्वास््म न्त्शववय्

न्त्शववय सॊ चारनको रालग आवश्मक सम्ऩूणय कृमाकराऩहरु तऩलसरभा उलरेख बए फभोन्त्जभ १ राख
रुऩैमा सम्भभा सम्ऩन्न गनुऩ
य नेछ।

कृमाकराऩहरु

क्र.सॊ .
१

रागत (रु.)

ऩशु स्वास््म न्त्शववय सम्वन्त्न्ध प्रचायप्रसाय
क) भेलडमा (छाॉमा, श्रव्म, श्रव्मदृष्म)

४,०००/–

ख) तुर/ब्मानय

१,०००/–

२

औषधी, खोऩ तथा अन्म साभग्री ब्मफस्थाऩन

७०,०००/–

३

न्त्चमाऩान खाजा खचय (औऩचारयक कामयक्रभ सभेत)

४,५०० /–

४

अस्थामी ट्रेववज लनभायण तथा अन्म रन्त्जन्त्स्टक ब्मफस्थाऩन

५,००० /–
जम्भा ८४,५०० /–

ऩशु स्वास््म तथा फाझोऩन लनवायण न्त्शववयका रालग जाने ववशेषऻ तथा प्राववलधक कभयचायीहरुको सेवा
शुलक तऩलसर अनुसाय हुनेछ ।
क्र.सॊ .

वववयण

अलधकतभ सॊ ख्मा
आन्तरयक

वाह्य

सेवा शुलक रु.
आन्तरयक

वाह्य

१

ऩशु न्त्चवकत्सक/ववशेषऻ ऩशु न्त्चवकत्सक

२

१

२‚५००

३‚५००

८‚५००

२

ऩशु स्वास््म प्राववलधक

२

२

१‚५००

१‚५००

६‚०००

३

सहमोगी

२

५००

१‚०००
जम्भा

४. खोऩ रगाउने प्राववलधकराई ऩारयश्रलभक्


१५‚५००

ऩशुवस्तुराई खोऩ रगाउने प्राववलधक (लनजी/सयकायी) राई प्रलत ठू रा ऩशु रू. १०।– य प्रलत
साना ऩशु रू. ५।–

५.

जम्भा रु.

सेवाकेन्रस्तयीम प्रोपाइर तमाय
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प्रोपाइरका रालग त्माॊक/सूचना सॊ करन ऩारयश्रलभक वाऩत प्रलत वडा रू. ६,०००।– का
दयरे ऩारयश्रलभक उऩरब्ध गयाउने ।

६.

दतायवार ऩशुऩन्छी पाभयको ये कडय याख्ने


त्माॊक सॊ करन गने प्राववलधकराई इन्धन, स्टे सनयी य खाजा रगामतको सुववधा वाऩत प्रलत
पाभयको त्माॊक सॊ करनभा अलधकतभ रू. १००।– का दयरे ऩारयश्रलभक उऩरब्ध गयाउने ।
ऩरयच्छे द् ५

आलथयक प्रशासन सेवा

कामयक्रभको रेखाॉकन, कायोवाय, रेखा ऩरयऺण गदाय आलथयक कामयववलध ऐन, २०५५, आलथयक कामयववलध
लनमभावरी, २०६४, सावयजलनक खरयद ऐन, २०६३ तथा सावयजलनक खरयद लनमभावरी, २०६४
भहाङ्कार गाउॉऩालरकाको सावयजलनक खरयद ऐन तथा लनमभावरी फभोन्त्जभ गरयने छ ।
ऩरयच्छे द् ६

एवॊ

थऩघट वा हेयपेय गनय सक्ने

६.१

मो कामयववलधलनयन्तय रूऩभा कामायन्वमन हुनेछ य कामायन्वमनराई थऩ व्मवन्त्स्थत य प्रबावकायी

६.२

मस कामयववलधको कामायन्वमनभा कुनै फाधा अवयोध य अस्ऩष्टता आएभा त्मस्तो फाधा, अवयोध य

७.१

फनाउन गाउॉऩालरकारे आवश्मकता अनुसाय थऩघट, हेयपेय तथा खाये ज गनय सक्नेछ ।

अस्ऩष्टता पुकाउने प्रमोजनका रालग गाउॉऩालरकारे आवश्मकता अनुसाय ब्माख्मा गनय सक्ने छ ।
ऩरयच्छे द – ७ ववववध

गाउॉऩालरकाफाट कन्त्म्तभा रू. ५०,०००।– भालथको कुनैऩलन ववधाभा एक ऩटक अनुदान

सहमोग प्राप्त गये का अनुदानग्राहीरे सोही ववधाभा ऩुन् अनुदान ऩाउने छै न य एक ऩटक अननुदान
सहमोग ऩाएको सभमरे कन्त्म्तभा २ (दुई) वषयसम्भ ऩुन् कुनैऩलन कामयक्रभभा अनुदान सहमोग

ऩाउने छै न । तय प्रलत लरटय दुध य ववभा वप्रलभमभ वाऩतको अनुदान प्राप्त गनेको हकभा बने मो
७.२

लनमभ रागु हुने छै न ।

प्रस्तावकरे प्रस्तावनासाथ ऩेश गये को वववयण शाखाफाट स्थरगत अनुगभन गदाय गरत ऩाइएभा
स्थरगत अनुगभन गदायको वववयणराई त्म भानी भूलमाङ्कन गरयने छ । जानीजानी झू ठो वववयण
ठदई भूलमाङ्कन प्रकृमाराई प्रबाववत गनय खोजेको ऩाइएभा त्मस्ता व्मवसामीराई गाउॉऩालरकारे
कारो

सून्त्चभा

याख्न

सक्नेछ

।

गाउॉऩालरकाफाट

एक

ऩटक

कारो

सून्त्चभा

ऩये को

कृषक/व्मवसामी/उद्यभी/सॊ स्था कन्त्म्तभा तीन वषयको सम्भको रालग अनुदान कामयक्रभभा सहबागी
७.३

हुन ऩाउने छै नन् ।

अनुदान कामयक्रभभा सहबागी हुन पाभय/व्मवसाम दताय बएको लभलतरे कन्त्म्तभा १ (एक) वषय
अवलध ऩुया गये को हुनऩु नेछ ।

स्ऩवष्टकयण् साना, भझौरा य ठु रा व्मवसावमक पाभयको वलगयकयण तऩलसर अनुसाय हुनछ
े ्
गाइबैं सी्

साना, भझौरा य ठू रा बन्नारे क्रभश् कन्त्म्तभा २-४, ५-१० य १० वा सो बन्दा फढी

बेडाफाख्रा्

साना, भझौरा य ठू रा बन्नारे क्रभश् १०-२०, २१-३० य ३१ वा सो बन्दा फढी

ववभा गरयएका

सॊ ख्माभा भाउ बएका कृषक ।

ववभा गरयएका सॊ ख्माभा भाउ बएका कृषक ।
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अनुसून्त्च-१
(प्रस्तावना लनवेदनको ढाॉचा)

लभलत् ...................

श्रीभान् प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत ज्मू
भहाङ्कार गाउॉऩालरका

गोवटखेर, रलरतऩुय ।

ववषम् प्रस्तावना ऩेश गये को वाये ।

प्रस्तुत ववषमभा त्महाॉ गाउॉऩालरकाफाट लभलत ……………………………………….. भा प्रकान्त्शत ऩशु सेवा कामयक्रभभा
प्रस्तावना ऩेश गने वाये को सूचना अनुसाय तऩलसरको वववयण सवहत ...........................................

कामयक्रभका रालग मो प्रस्तावना ऩेश गये को/गये का छु /छौं । भेयो/हाम्रो प्रस्तावना स्वीकृत बएभा
गाउॉऩालरकाको लनमभानुसायको काभकाज गनय भञ्जुय छु /छौं ।
१.

पाभय/व्मवसाम/सॊ स्थाको नाभ्

३.

सम्ऩकय नॊ.

२.
४.
५.
६.
७.

प्रोप्राइटय/अध्मऺको नाभ्
ठे गाना्

पाभय दताय गये को लभलत्

पाभय दताय गये को लनकाम्

हार पाभयभा यहे का ऩशुहरूको सॊ ख्मा
७.१

गाइ्

भाउ्

वहय्

फाच्छा्

फाच्छी्

७.३

फाख्रा्

भाउ्

वोका्

ऩाठा्

ऩाठी्

७.२
७.४

बैंसी्

फॊ गयु ्

भाउ्
भाउ्

८. घाॉस रगाएको ऺेिपर्
९.

तऩलसर

दै लनक दुध उत्ऩादन लरटय्

याॉगो्

वहउॉदे्

ववय्

ऩाडा्

वषे्

ऩाठा्

ऩाडी्

वहुवषे्

ऩाठी्

१०. दै लनक दुध लफक्री लरटय्

खसी्
डारे घाॉस सॊ ख्मा्

११. वावषयक खसी वोका लफक्री सॊ ख्मा्

जम्भा के.न्त्ज.

१३. वावषयक भासुको रालग फॊगयु लफक्री सॊ ख्मा्

जम्भा के.न्त्ज.

१२. वावषयक प्रजनन् तथा ऩालनको रालग लफक्री वोका य फाख्री/ऩाठी सॊ ख्मा्
१४. वावषयक फॊगयु का ऩाठाऩाठी लफक्री सॊ ख्मा्
१५. ऩशु ववभा गये को सॊ ख्मा्

१६. प्रजनन् व्मवस्थाऩन् प्राकृलतक गबायधान/कृलिभ गबायधान
१७. ऩशुहरूराई रगाएको खोऩको वववयण्

१८. ऩशुहरूराई ऩरयजवी ववरूर्द् औषलध खुवाएको वववयण्
१९. जैववक सूयऺाको रालग अऩनाएका ववलधहरू्

दस्तखत्
नाभ्

ठे गाना्
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लनवेदक

अनुसून्त्च-२

(प्रलत लरटय दुधभा रू.१।– अनुदान कामयक्रभभा ठदने लनवेदनको ढाॉचा)
लभलत्
श्री प्रभुख ज्मू ,
भहाङ्कार गाउॉऩालरका
गोवटखेर, रलरतऩुय ।
ववषम्

दूध उत्ऩादनका आधायभा अनुदान (Output Based Subsidy)कामयक्रभभा सहबागी हुन ऩाउॉ ।

भहोदम,
प्रस्तुत ववषमभा लभलत........................... भा प्रकान्त्शत सूचना अनुसाय मस दु.उ.स.सॊ स्था लर. रे

उत्ऩादनका आधायभा अनुदान (Output Based Subsidy)कामयक्रभभा सभावेश हुने चाहना बएकोरे सो प्रमोजनका
रालग तऩलसर अनुसायको वववयण बयी लनवेदन ऩेश गये का छौं ।
तऩलसर

१)

कूर सदस्म सॊ ख्मा .............

३)

गत वषय कूर अलधकतभ दू ध सॊ करन ........ भवहना, ........................... लर.

२)

गत वषय कूर दूध सॊ करन लर.(औषत दै लनक ......... लर., भालसक............ लर. य वावषयक............. लर.)

४

गत वषय कूर न्मूनतभ दू ध सॊ करन ........ भवहना, ........................ .लर.

५

सॊ स्थाफाट सॊ कलरत दूध लफक्री गरयने सॊ स्था/सॊ स्थान/आमोजना आठदको नाभ य ठे गाना्
क) .............

ख) .............

६) लभलक एनाराईजयको प्रमोग बए/नबएको
७) वावषयक साधायण सबा बएको गत वषयको प्रभाण
८) जम्भा सॊ करन केन्र सॊ ख्मा्

९) ये कडय याख्न कम्प्मूटयको प्रमोग बए/नबएको
१०) दुधको गुणस्तय ऩरयऺण गयी ये कड याख्ने ÷ जानकायी ठदने गये को/नगये को
११) आफ्नो न्त्चलरङ सेन्टय बए/नबएको
१२) दुध ववववलधकयण य ववक्री ववतयण गये /नगये को

क) गये को बए कुन कुन ऩदाथय फनाउने गरयन्छ ..... ........दै लनक औषत ऩरयभाण ...........
ख) ववक्री गने फजाय÷स्थर ...........

१३) ऩशु ववभा गये को सॊ ख्मा्.....................

(ववभारेखको प्रलतलरऩी सरग्न गनुऩ
य नेछ ।)

1४) सहकायी दताय/नववकयणको प्रभाण

1५) कुनै प्रकायको कावायहीभा नऩये को वाये को स्वघोषणा
1६) कृषकराई अनुदान यकभ ववतयण गने भाऩदण्ड
1७) कय च ुक्ता प्रभाण ऩि

१८) अध्मऺको नाभ य भोवाइर नम्वय्
१९) खाता यहेको वैं कको नाभ य खाता नम्वय्

लनवेदक

दस्तखत्
नाभ्

ठे गाना्
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अनुसून्त्च-३
प्रलत लरटय दुधभा रू. १।- अनुदान प्रस्तावनाको बेरयवपकेसन पभेट
पाभय/सॊस्थाको नाभ्
ठे गाना्

अध्मऺ/प्रोप्राइटयको नाभ्
१.

पाभय/सॊ स्था दताय लभलत्

३.

सदस्म सॊ ख्मा्

२.

पाभय/सॊ स्था दताय गये को लनकाम्



४.




भवहरा्

अन्म सदस्म जम्भा्

भवहरा्

ऩुरूष्
ऩुरूष्

आ.व. २०७५/०७६ को
आ.व. २०७४/०७५ को
दुध लफक्री गरयने लनकाम्

मान्िीकयण







६.

शेमय सदस्म जम्भा्

वावषयक दुध उत्ऩादन/सॊ करन/कायोवाय लरटय्


५.

सम्ऩकय नॊ.

न्त्चलरङ्ग भ्माट बए/नबएको

लभलक एनाराइजय बए/नबएको
कम्प्मुटय बए/नबएको

दुध ढु वानीको साधन बए/नबएको

स्टे नरेस स्टीरका क्मान बए/नबएको
अन्म भेन्त्शनयी/उऩकयण बए खुराउने

योजगायी वववयण्


योजगायी प्रदान गये को जम्भा सॊ ख्मा्

भवहरा्

७.

सयसपाइ य गुणस्तय व्मवस्थाऩन् ठठकै/साभान्म/उत्तभ/अलतउत्तभ

९.

दुग्ध ऩदाथयको ववववलधकयण गये /नगये को

8.

10.
11.

ऩशु ववभा गये को सॊ ख्मा्

गये को बए के के फनाउने गये को ऩरयभाण सवहत खुराउने

वावषयक साधायण सबा गये /नगये को
रे खा ऩरयऺण गये /नगये को
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ऩुरूष्

अनुसून्त्च-४

अनुदान प्रस्तावनाको भूलमाॊकनका रालग वपलड बेरयवपकेसन चेक लरस्ट
पाभयको नाभ्

ठे गाना्

प्रोप्राइटयको नाभ्

सम्ऩकय नॊ.

१.

शैन्त्ऺक मोग्मता/तालरभ्

१.१

शैन्त्ऺक मोग्मता्

१.२

हालसर गये को तालरभको नाभ्
तालरभको अवलध (ठदन)
तालरभ ठदने सॊ स्थाको नाभ/आमोजक्
तालरभ लरएको स्थान्

२.

वैदेन्त्शक योजगायीभा गए/नगएको्

गएको बए के के काभ गये को/अनुबव्
३.

ऩारेको ऩशु सॊ ख्मा्

३.१

गाइ्

भाउ सॊ ख्मा्

जम्भा सॊ ख्मा

३.२

बैं सी्

भाउ सॊ ख्मा्

जम्भा सॊ ख्मा्

३.३

फाख्रा्

भाउ सॊ ख्मा्

जम्भा सॊ ख्मा

भाउ सॊ ख्मा्

जम्भा सॊ ख्मा्

३.४

फॊ गयु ्

४.

उत्ऩादन वववयण्

४.१

दै लनक दुध उत्ऩादन लरटय्

वावषयक दुध उत्ऩादन लरटय्

४.२

दै लनक दुध ववक्री लरटय्

वावषयक दुध ववक्री लरटय्

४.३

दुध लफक्री कहाॉ गरयन्छ ?

४.४

वावषयक खसी वोका ववक्री सॊ ख्मा्

४.५

वावषयक वॊगयु लफक्री सॊ ख्मा्

४.६

वावषयक आम्दानी रू.

५.

गोठको सॊ यचना

५.१

साभान्म/व्मवन्त्स्थत

६.

प्रजनन् व्मवस्थाऩन्

(के.न्त्ज. ............. )
(के.न्त्ज. ............. )

६.१

प्राकृलतक/कृलिभ गबायधान गयाउने गये को

७.

स्वास््म व्मवस्थाऩन

७.१

सॊ क्राभक योग ववरुर्द् खोऩ रगाउने गये /नगये को, के के खोऩ ?

७.२
७.३

ऩयन्त्जवी लनमन्िण गने गये /नगये को, कलत कलत भवहनाभा ?

जैववक सूयऺा ववलध अवरम्वन गये /नगये को,के के गये को ?
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८.

आहाया व्मवस्थाऩन

८.१ लनजी वा बाडाको जग्गाभा घाॉस खेती गये /नगये को्
८.१.१ वषयबयी घाॉस खेती गये को कूर ऺेिपर्
८.१.२

वषयबयी खेती गने गये का घाॉसका प्रजातीहरू्

वहउॉदे प्रजालतहरू्

ऺेिपर्

वषे प्रजालतहरू्
ऺेिपर्
वहुवषे प्रजालतहरू्
ऺेिपर्
डारेघाॉस प्रजालतहरू्
सॊ ख्मा्
८.२

साइरेज फनाएय खुवाउने गये /नगये को

८.३

उत्ऩादन रागत कभ गनय अऩनाइएको अन्म ववलध/प्रववलधहरू्

९.

अन्म व्मवस्थाऩन्

९.१

गोठको सयसपाइ अवस्था् ठठकै/साभान्म/उत्तभ/अलतउत्तभ

९.२

सफै ऩशु ववभा गये /नगये को, कलत ऩशु ववभा गये को ?

९.३

दुध दुहन
ु े य लफक्रीको रालग स्टे नरेस न्त्स्टरका बाॉडा प्रमोग गये /नगये को्

१०.

प्रस्तावना ऩेश गये को कामयक्रभको्

१०.१

नाभ्

१०.२

भाग गये को ऩरयभाण्

११.

मसअन्त्घ ऩशुऩन्छीऩारन सम्फन्त्न्ध अनुदान ऩाए/नऩाएको्
ऩाएको बए के कामयक्रभभा ऩाएको ?
कलत यकभ ऩाएको ? रू.

कुन लनकामफाट ऩाएको ?
१२.

अनुगभनकतायरे भहशुस गये का अन्म ववषमहरू उलरेख गनुह
य ोस्

कृषक/प्रलतलनलधको

अनुगभनकतायको

दस्तखत्

दस्तखत्

नाभ्

नाभ्
ऩद्

पाभयको छाऩ्

25

अनुसून्त्च-५

प्रस्तावना भूलमाॊकनका आधायहरू

५.१

नमाॉ पाभय/स्रोत केन्र स्थाऩना य सञ्चारन

पाभयको नाभ्

ठे गाना्

प्रोप्राइटयको नाभ्

सम्ऩकय नॊ.

१.

साझेदाय सॊ ख्मा

५.० अॊक

१.१

कन्त्म्तभा ३ जना

३.० अॊ क

१.२

४ जना

४.0 अॊ क

१.३

५ वा सो बन्दा फढी

५.0 अॊ क

२.

तालरभ

५.0 अॊक

2.१

ऩशुऩन्छी ऩेशा सम्फर्द् तालरभ ३ ठदन सम्भको

३.0 अॊ क

२.२

ऩशुऩन्छी ऩेशा सम्फर्द् तालरभ एक हप्ताको

4.0 अॊ क

२.३

ऩशुऩन्छी ऩेशा सम्फर्द् तालरभ २ हप्ता वा सो बन्दा फढीको

5.0 अॊ क

३.

वैदेन्त्शक योजगायी/अनुबव

5.0 अॊक

३.१

वैदेन्त्शक योजगायीको अन्म ऺेिको अनुबव

3.0 अॊ क

वैदेन्त्शक योजगायीको ऩशुऩन्छी ऺेिको अनुबव

5.0 अॊ क

४.

मोजना अनुसाय ऩारन गने भाउ सॊ ख्मा्

10.0 अॊक

४.१

गाइबैं सी् न्मूनतभ ५ (५.०), ६-१० (६.०), ११-१५ (७.०), १६-२० (८.०)

३.२

२१-२५ (९.०) य २५ वा सो बन्दा फढी (१०.०)
४.२
४.३

फाख्रा् न्मूनतभ १० (५.०), ११-१५ (६.०) १६-२० (७.०), २१-२५ (८.०)
२६-३० (९.०) य ३१ वा सो बन्दा फढी

१०.0 अॊ क

सो बन्दा फढी १०.० अॊ क

१०.० अॊ क

ग्रालभण कुखुया/टकी/रौकाट् न्मूनतभ चलरा सॊ ख्मा ५० सम्भ (५.०) य ५१ वा

५.० उत्ऩादन मोजना्
५.१
५.२

१०.0 अॊक

वावषयक दुध १५००० लर. सम्भ (५.०) य प्रत्मेक १००० लरटयको
१.० अॊ कका दयरे अलधकतभ १०.० अॊ क

वावषयक भासु उत्ऩादन मोजना के.न्त्ज. (न्त्जववत तौर)

खलसवोका् प्रलत खलसवोका ३० के.न्त्ज. सम्भ (५.०) य प्रत्मेक २ के.न्त्ज.
५.३
५.४

६.

१०.० अॊ क

१०.० अॊ क

को १.० अॊ कका दयरे अलधकतभ १०.० अॊ क

१0.0 अॊ क

को १.० अॊ कका दयरे अलधकतभ १०.० अॊ क

10.0 अॊ क

फॊ गयु ् प्रलत फॊ गयु वॊगयु 10० के.न्त्ज. सम्भ (५.०) य प्रत्मेक १० के.न्त्ज.
अण्डा/चलरा उत्ऩादन् वावषयक अण्डा/चलरा उत्ऩादन १०० गोटा सम्भ (५.०) य
प्रत्मेक २५ को १.० का दयरे अलधकतभ १०.० अॊ क

१०.० अॊ क

गोठ/खोयको प्रस्ताववत सॊ यचना

१०.0 अॊक
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६.१

साभान्म गोठ/खोय

५.0 अॊ क

६.२

व्मवन्त्स्थत गोठ/खोय

१०.0 अॊ क

७.

प्रजनन् व्मवस्थाऩन्

10.0 अॊक

७.१
7.2

प्राकृलतक गबायधान

5.0 अॊ क

कृलिभ गबायधान

10.0 अॊ क

७.३

कुखुयाको हकभा चलरा कोयलने व्मवस्थाऩन बएभा

८.

स्वास््म व्मवस्थाऩन

१०.0 अॊक

८.१

सॊ क्राभक योग ववरुर्द् खोऩ रगाउने

3.0 अॊ क

८.२

ऩयन्त्जवी लनमन्िण गने

3.0 अॊ क

८.३

जैववक सूयऺा ववलध अवरम्वन

4.0 अॊ क

९.

आहाया व्मवस्थाऩन

२0.0 अॊक

९.1

प्रलतकट्ठा ऺेिपभा घाॉसखेती गये वाऩत १ अॊ कका दयरे अलधकतभ
(वॊगयु को हकभा Waste material को प्रमोग)

९.२

साइरेज फनाएय खुवाउने गये को ( वॊगयु को हकभा low cost feed को प्रमोग)

९.३

उत्ऩादन रागत कभ गनय अऩनाइएको अन्म ववलध/प्रववलधहरू्

९.४

कुखुयाको हकभा घयामसी य कभसॉमर दुवै आहायाको प्रमोग

१०.० अॊ क

१0.0 अॊ क
5.0 अॊ क
5.0 अॊ क
१०.० अॊ क

९.५

कुखुयाको हकभा घयामसी आहाया भािको प्रमोग

१०.

अन्म व्मवस्थाऩन्

१५.0 अॊक

१०.१

गोठ/खोयको सयसपाइ मोजनाका रालग अलधकतभ

५.० अॊ क

१०.२

पाभयभा बएका सफै ऩशुऩन्छीको ववभा मोजनाका रालग अलधकतभ

10.0 अॊ क
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२०.० अॊ क

५.२

मूवा रन्त्ऺत कामयक्रभ (ववद्यभान पाभयको रालग)

पाभयको नाभ्

ठे गाना्

प्रोप्राइटयको नाभ्

सम्ऩकय नॊ.

१.

पाभयको जेष्ठता

५.० अॊक

१.१

दताय गये को लभलतरे ६ भवहनासम्भ

0.5 अॊ क

१.२

६ भवहना भालथ १ वषयसम्भ

1.0 अॊ क

१.३

१ वषयभालथ २ वषयसम्भ २.० अॊ क य प्रत्मेक १ वषयको १ अॊ कका दयरे
अलधकतभ ५.० अॊ क

५.0 अॊ क

२.

तालरभ

५.0 अॊक

2.१

ऩशुऩन्छी ऩेशा सम्फर्द् तालरभ ३ ठदन सम्भको

३.0 अॊ क

२.२

ऩशुऩन्छी ऩेशा सम्फर्द् तालरभ एक हप्ताको

4.0 अॊ क

2.3

ऩशुऩन्छी ऩेशा सम्फर्द् तालरभ २ हप्ता वा सो बन्दा फढीको

5.0 अॊ क

३.

वैदेन्त्शक योजगायी/अनुबव

5.0 अॊक

3.1

वैदेन्त्शक योजगायीको अन्म ऺेिको अनुबव

3.0 अॊ क

वैदेन्त्शक योजगायीको ऩशुऩन्छी ऺेिको अनुबव

5.0 अॊ क

४.

ऩारेको भाउ सॊ ख्मा्

10.0 अॊक

४.१

फाख्रा् न्मूनतभ १० वटा भाउको ३.0 अॊ क य प्रत्मेक ३ वटाको १.० अॊ कका

3.2

दयरे अलधकतभ १०.० अॊ क

१०.0 अॊ क

५.

उत्ऩादन वववयण्

१०.0 अॊक

५.१

वावषयक भासु उत्ऩादन के.न्त्ज. (न्त्जववत तौर)

५.१.१ खलसवोका् प्रलत खलसवोका ३० के.न्त्ज. सम्भ (५.०) य प्रत्मेक २ के.न्त्ज.
को १.० अॊ कका दयरे अलधकतभ १०.० अॊ क

१0.0 अॊ क

६.

गोठको सॊ यचना

१०.0 अॊक

६.१

साभान्म गोठ

५.0 अॊ क

6.2

व्मवन्त्स्थत गोठ

१०.0 अॊ क

७.

प्रजनन् व्मवस्थाऩन्

10.0 अॊक

७.१

प्राकृलतक गबायधान

5.0 अॊ क

7.2

कृलिभ गबायधान

८.

स्वास््म व्मवस्थाऩन

१०.0 अॊक

८.१

सॊ क्राभक योग ववरुर्द् खोऩ रगाउने गये को

3.0 अॊ क

८.२

ऩयन्त्जवी लनमन्िण गने गये को

3.0 अॊ क

८.३

जैववक सूयऺा ववलध अवरम्वन गये को

4.0 अॊ क

10.0 अॊ क
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९.

आहाया व्मवस्थाऩन

२0.0 अॊक

९.1

प्रलतकट्ठा ऺेिपभा घाॉसखेती गये वाऩत १ अॊ कका दयरे अलधकतभ
(वॊगयु को हकभा Waste material को प्रमोग)

१0.0 अॊ क

९.२

साइरेज फनाएय खुवाउने गये को ( वॊगयु को हकभा low cost feed को प्रमोग)

९.३

उत्ऩादन रागत कभ गनय अऩनाइएको अन्म ववलध/प्रववलधहरू्

5.0 अॊ क

१०.

अन्म व्मवस्थाऩन्

१५.0 अॊक

१०.१

गोठको सयसपाइ अवस्था्

१०.२

5.0 अॊ क

१0.१.१ ठठकै

2.0 अॊ क

१०.१.2 साभान्म

3.0 अॊ क

१०.१.3 उत्तभ

4.0 अॊ क

१०.१.4 अलतउत्तभ

5.0 अॊ क

ऩशु ववभा (प्रलत ऩशु १.0 अॊ कका दयरे अलधकत १०.0 अॊ क)

10.0 अॊ क
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५.३

प्रलत लरटय दुधभा रू. १।- अनुदान कामयक्रभ

पाभय/सॊ स्थाको नाभ्

ठे गाना्

प्रोप्राइटय/अध्मऺको नाभ्

सम्ऩकय नॊ.

१.

पाभय/सॊ स्थाको जेष्ठता

१०.0 अॊक

१.१

दताय गये को लभलतरे ६ भवहनासम्भ

१.0 अॊ क

१.२

६ भवहना भालथ १ वषयसम्भ

2.0 अॊ क

१.३

१ वषयभालथ २ वषयसम्भ

4.0 अॊ क

१.४

२ वषयभालथ ३ वषयसम्भ

6.0 अॊ क

१.५

३ वषयभालथ ४ वषयसम्भ

8.0 अॊ क

२.

सदस्म सॊ ख्मा

10.0 अॊक

2.१

कन्त्म्तभा २५ जना सदस्म बएको

6.0 अॊ क

२.२

२६ दे न्त्ख ५० जना सदस्म बएको

8.0 अॊ क

२.३

५१ वा सो बन्दा फढी भालथ सदस्म बएको

10.0 अॊ क

३.

दै लनक दुध सॊ करन/कायोवाय

२०.0 अॊक

3.1

दै लनक न्मूनतभ १०० लरटय उत्ऩादन/सॊ करन/कायोवाय गये को

६.0 अॊ क

3.2

101 दे न्त्ख ३०० लरटयसम्भ उत्ऩादन/सॊ करन/कायोवाय गये को

९.0 अॊ क

3.3

301 दे न्त्ख ५०० लरटयसम्भ उत्ऩादन/सॊ करन/कायोवाय गये को

१२.0 अॊ क

3.4

५०१ दे न्त्ख ७०० लरटयसम्भ उत्ऩादन/सॊ करन/कायोवाय गये को

१५.0 अॊ क

3.5

७०१ दे न्त्ख १००० लरटयसम्भ उत्ऩादन/सॊ करन/कायोवाय गये को

१८.0 अॊ क

३.६

१००१ वा सो बन्दा फढी उत्ऩादन/सॊ करन/कायोवाय बएको

२०.0 अॊ क

४.

मान्िीकयण

२0.0 अॊक

४.१

न्त्चलरङ्ग भ्माट बएको

४.0 अॊ क

४.२

लभलक एनाराइजय बएको

४.0 अॊ क

४.३

कम्प्मुटय बएको

४.0 अॊ क

४.४

ढु वानीको साधन बएको

४.0 अॊ क

४.५

स्टे नरेस स्टीरका क्मान बएको

४.0 अॊ क

५.

योजगायी वववयण्

१०.0 अॊक

५.१

कन्त्म्तभा ३ जनासम्भराई योजगायी ठदएको

5.0 अॊ क

५.२

३ जना बन्दा फढीराई योजगायी ठदएको

१०.0 अॊ क

६.

सयसपाइ य गुणस्तय व्मवस्थाऩन्

10.0 अॊक

६.१

उद्योगको सयसपाइ अवस्था् ठठकै(4), साभान्म(6), उत्तभ (8),

१.६

४ वषयभालथ

10.0 अॊ क

अलतउत्तभ (10)

10.0 अॊ क

७.

ऩशु ववभा्

10.0 अॊक

7.1

ऩशु ववभा गये को

10.0 अॊ क

8.

दुग्ध ऩदाथयको ववववलधकयण गये को

10.0 अॊक

8.1

दही, न्त्घउ, ऩलनय, फटय आठद उत्ऩादन गयी वेचववखन गये को

5.0 अॊ क

8.2

तोवकएका भाऩदण्ड ऩुया गयी प्माकेन्त्जङ्ग गये य वेचववखन गये को

5.0 अॊ क
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५.४

भेन्त्शनयी

उऩकयण

रगामतका

मान्िीकयण

कामयक्रभ

(लभन्त्लकङ्ग

भेन्त्शन/काउम्माट/इरेक्ट्रीक

च्मापकटय/ठह्वर ब्मायो/साइरो वऩट/नर-ऩयार सॊकरन गने भेन्त्शन/घाॉस Harvester भेन्त्शन/दाना
लभर आठद)

ठू रा कृषक

पाभयको नाभ्

ठे गाना्

प्रोप्राइटयको नाभ्

सम्ऩकय नॊ.

१.

पाभयको जेष्ठता

५.० अॊक

१.१

दताय गये को लभलतरे ६ भवहनासम्भ

0.5 अॊ क

१.२

६ भवहना भालथ १ वषयसम्भ

1.0 अॊ क

१.३

१ वषयभालथ २ वषयसम्भ २.० अॊ क य प्रत्मेक १ वषयको रालग १ अॊ कका
दयरे अलधकतभ ५.० अॊ क

५.0 अॊ क

२.

तालरभ

५.0 अॊक

2.१

ऩशुऩन्छी ऩेशा सम्फर्द् तालरभ ३ ठदन सम्भको

३.0 अॊ क

२.२

ऩशुऩन्छी ऩेशा सम्फर्द् तालरभ एक हप्ताको

4.0 अॊ क

2.3

ऩशुऩन्छी ऩेशा सम्फर्द् तालरभ २ हप्ता वा सो बन्दा फढीको

5.0 अॊ क

३.

वैदेन्त्शक योजगायी/अनुबव

5.0 अॊक

3.1

वैदेन्त्शक योजगायीको अन्म ऺेिको अनुबव

3.0 अॊ क

वैदेन्त्शक योजगायीको ऩशुऩन्छी ऺेिको अनुबव

5.0 अॊ क

४.

ऩारेको ऩशु सॊ ख्मा्

10.0 अॊक

४.१

गाइबैं सी् भाउ सॊ ख्मा २० सम्भ ५.० य प्रत्मेक ३ भाउको १.० अॊ कका दयरे

3.2

अलधकतभ १०.० अॊ क
४.२

१०.0 अॊ क

फाख्रा् भाउ सॊ ख्मा ३० सम्भ ५.० अॊ क य प्रत्मेक ३ भाउको १.० अॊ कका दयरे
अलधकतभ १०.० अॊ क

१०.0 अॊ क

दयरे अलधकतभ १०.० अॊ क

१०.0 अॊ क

५.

उत्ऩादन वववयण्

१०.0 अॊक

५.१

वावषयक दुध उत्ऩादन लरटय्

४.३

५.२

फॊ गयु ् ४.३.१ भाउ सॊ ख्मा १५ सम्भ ५ अॊ क य प्रत्मेक ३ भाउको १.० अॊ कका

५.१.१ प्रलत भाउ ५.0 लरटयसम्भ

४.0 अॊ क

५.१.२ प्रलत भाउ ५.१ दे न्त्ख ७.5 लरटयसम्भ

६.0 अॊ क

५.१.३ प्रलत भाउ ७.६ दे न्त्ख १०.0 लरटयसम्भ

८.0 अॊ क

५.१.४ प्रलत भाउ १०.० लरटयबन्दा फढी

१०.0 अॊ क

वावषयक भासु उत्ऩादन के.न्त्ज. (न्त्जववत तौर)

५.२.१ खलसवोका

5.2.1.१ प्रलत खलसवोका ३५ के.न्त्ज. सम्भ

4.0 अॊ क

5.2.1.3 प्रलत खलसवोका ४१ दे न्त्ख ४५ के.न्त्ज. सम्भ

8.0 अॊ क

5.2.1.2 प्रलत खसीवोका ३५ दे न्त्ख ४० के.न्त्ज. सम्भ

6.0 अॊ क

५.२.1.४ प्रलत खलसवोका ४५ के.न्त्ज. बन्दा फढी

10.0 अॊ क
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5.2.2 फॊ गयु

5.2.1.१ प्रलत वॊगयु 10० के.न्त्ज. सम्भ

4.0 अॊ क

5.2.1.3 प्रलत वॊगयु १3१ दे न्त्ख 160 के.न्त्ज. सम्भ

8.0 अॊ क

5.2.1.2 प्रलत वॊगयु 101 दे न्त्ख 130 के.न्त्ज. सम्भ
५.२.1.४ प्रलत वॊगयु 160 के.न्त्ज. बन्दा फढी

6.0 अॊ क
10.0 अॊ क

६.

गोठको सॊ यचना

5.0 अॊक

६.१

साभान्म गोठ

3.0 अॊ क

6.2

व्मवन्त्स्थत गोठ

5.0 अॊ क

७.

प्रजनन् व्मवस्थाऩन्

10.0 अॊक

७.१

प्राकृलतक गबायधान

5.0 अॊ क

7.2

कृलिभ गबायधान

८.

स्वास््म व्मवस्थाऩन

१०.0 अॊक

८.१

सॊ क्राभक योग ववरुर्द् खोऩ रगाउने गये को

3.0 अॊ क

८.२

ऩयन्त्जवी लनमन्िण गने गये को

3.0 अॊ क

८.३

जैववक सूयऺा ववलध अवरम्वन गये को

4.0 अॊ क

९.

आहाया व्मवस्थाऩन

२0.0 अॊक

९.२

साइरेज फनाएय खुवाउने गये को

5.0 अॊ क

९.३

उत्ऩादन रागत कभ गनय अऩनाइएको अन्म ववलध/प्रववलधहरू्

5.0 अॊ क

१०.

अन्म व्मवस्थाऩन्

20.0 अॊक

१०.१

गोठको सयसपाइ अवस्था्

९.1

10.0 अॊ क

प्रलतकट्ठा ऺेिपभा घाॉसखेती गये वाऩत १ अॊ कका दयरे अलधकतभ

१0.0 अॊ क

१0.१.१ ठठकै

2.0 अॊ क

१०.१.2 साभान्म

3.0 अॊ क

१०.१.3 उत्तभ

4.0 अॊ क

१०.१.4 अलतउत्तभ

5.0 अॊ क

१०.२

ऩशु ववभा (प्रलत ऩशु १.0 अॊ कका दयरे अलधकत १०.0 अॊ क)

10.0 अॊ क

१०.३

दुध दुहन
ु े य लफक्रीको रालग स्टे नरेस न्त्स्टरका बाॉडा प्रमोग गये को

5.0 अॊ क
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५.५

भेन्त्शनयी उऩकयण रगामतका मान्िीकयण कामयक्रभ (लभन्त्लकङ्ग भेन्त्शन/काउम्माट/इरेक्ट्रीक

च्मापकटय/ठह्वर ब्मायो/साइरो वऩट/नर-ऩयार सॊकरन गने भेन्त्शन/घाॉस Harvester भेन्त्शन/दाना
लभर आठद)

भझौरा कृषक
पाभयको नाभ्

ठे गाना्

प्रोप्राइटयको नाभ्

सम्ऩकय नॊ.

१.

पाभयको जेष्ठता

५.० अॊक

१.१

दताय गये को लभलतरे ६ भवहनासम्भ

0.5 अॊ क

१.२

६ भवहना भालथ १ वषयसम्भ

1.0 अॊ क

दयरे अलधकतभ ५.० अॊ क

५.० अॊ क

२.

तालरभ

५.0 अॊक

2.१

ऩशुऩन्छी ऩेशा सम्फर्द् तालरभ ३ ठदन सम्भको

३.0 अॊ क

२.२

ऩशुऩन्छी ऩेशा सम्फर्द् तालरभ एक हप्ताको

4.0 अॊ क

2.3

ऩशुऩन्छी ऩेशा सम्फर्द् तालरभ २ हप्ता वा सो बन्दा फढीको

5.0 अॊ क

३.

वैदेन्त्शक योजगायी/अनुबव

5.0 अॊक

१.३

3.1

१ वषयभालथ २ वषयसम्भ २.० अॊ क य प्रत्मेक १ वषयको रालग १.० अॊ कका

वैदेन्त्शक योजगायीको अन्म ऺेिको अनुबव

3.0 अॊ क

वैदेन्त्शक योजगायीको ऩशुऩन्छी ऺेिको अनुबव

5.0 अॊ क

४.

ऩारेको ऩशु सॊ ख्मा्

10.0 अॊक

४.१

गाइबैं सी् भाउ सॊ ख्मा १० सम्भ ५.० अॊ क य प्रत्मेक २ वटाको १.० अॊ कका दयरे

3.2

अलधकतभ १०.० अॊ क
४.२

फाख्रा् भाउ सॊ ख्मा २० सम्भ ५.० अॊ क य

१०.0 अॊ क
प्रत्मेक २ वटाको १.० अॊ कका दयरे

अलधकतभ १०.० अॊ क

१०.0अॊ क

५.

उत्ऩादन वववयण्

१०.0 अॊक

५.१

वावषयक दुध उत्ऩादन लरटय्

५.२

५.१.१ प्रलत भाउ ५.0 लरटयसम्भ

४.0 अॊ क

५.१.२ प्रलत भाउ ५.१ दे न्त्ख ७.5 लरटयसम्भ

६.0 अॊ क

५.१.३ प्रलत भाउ ७.६ दे न्त्ख १०.0 लरटयसम्भ

८.0 अॊ क

५.१.४ प्रलत भाउ १०.० लरटयबन्दा फढी

१०.0 अॊ क

वावषयक भासु उत्ऩादन के.न्त्ज. (न्त्जववत तौर)

५.२.१ खलसवोका

5.2.1.१ प्रलत खलसवोका ३५ के.न्त्ज. सम्भ

4.0 अॊ क

5.2.1.3 प्रलत खलसवोका ४१ दे न्त्ख ४५ के.न्त्ज. सम्भ

8.0 अॊ क

5.2.1.2 प्रलत खसीवोका ३५ दे न्त्ख ४० के.न्त्ज. सम्भ

6.0 अॊ क

५.२.1.४ प्रलत खलसवोका ४५ के.न्त्ज. बन्दा फढी

10.0 अॊ क

5.2.1.१ प्रलत वॊगयु 10० के.न्त्ज. सम्भ

4.0 अॊ क

5.2.2 फॊ गयु
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5.2.1.2 प्रलत वॊगयु 101 दे न्त्ख 130 के.न्त्ज. सम्भ

6.0 अॊ क

५.२.1.४ प्रलत वॊगयु 160 के.न्त्ज. बन्दा फढी

10.0 अॊ क

5.2.1.3 प्रलत वॊगयु १3१ दे न्त्ख 160 के.न्त्ज. सम्भ

8.0 अॊ क

६.

गोठको सॊ यचना

5.0 अॊक

६.१

साभान्म गोठ

3.0 अॊ क

6.2

व्मवन्त्स्थत गोठ

5.0 अॊ क

७.

प्रजनन् व्मवस्थाऩन्

10.0 अॊक

७.१

प्राकृलतक गबायधान

5.0 अॊ क

7.2

कृलिभ गबायधान

८.

स्वास््म व्मवस्थाऩन

१०.0 अॊक

८.१

सॊ क्राभक योग ववरुर्द् खोऩ रगाउने गये को

3.0 अॊ क

८.२

ऩयन्त्जवी लनमन्िण गने गये को

3.0 अॊ क

८.३

जैववक सूयऺा ववलध अवरम्वन गये को

4.0 अॊ क

९.

आहाया व्मवस्थाऩन

२0.0 अॊक

९.1

प्रलतकट्ठा ऺेिपभा घाॉसखेती गये वाऩत १ अॊ कका दयरे अलधकतभ

१0.0 अॊ क

९.२

साइरेज फनाएय खुवाउने गये को

5.0 अॊ क

९.३

उत्ऩादन रागत कभ गनय अऩनाइएको अन्म ववलध/प्रववलधहरू्

5.0 अॊ क

१०.

अन्म व्मवस्थाऩन्

20.0 अॊक

१०.१

गोठको सयसपाइ अवस्था्

10.0 अॊ क

१0.१.१ ठठकै

2.0 अॊ क

१०.१.2 साभान्म

3.0 अॊ क

१०.१.3 उत्तभ

4.0 अॊ क

१०.१.4 अलतउत्तभ

5.0 अॊ क

१०.२

ऩशु ववभा (प्रलत ऩशु १.0 अॊ कका दयरे अलधकत १०.0 अॊ क)

10.0 अॊ क

१०.३

दुध दुहन
ु े य लफक्रीको रालग स्टे नरेस न्त्स्टरका बाॉडा प्रमोग गये को

5.0 अॊ क
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५.६

भेन्त्शनयी उऩकयण रगामतका मान्िीकयण कामयक्रभ (लभन्त्लकङ्ग भेन्त्शन/काउम्माट/इरेक्ट्रीक

च्मापकटय/ठह्वर ब्मायो/साइरो वऩट/नर-ऩयार सॊकरन गने भेन्त्शन/घाॉस Harvester भेन्त्शन/दाना
लभर आठद)

साना कृषक

पाभयको नाभ्

ठे गाना्

प्रोप्राइटयको नाभ्

सम्ऩकय नॊ.

१.

पाभयको जेष्ठता

५.० अॊक

१.१

दताय गये को लभलतरे ६ भवहनासम्भ

0.5 अॊ क

१.२

६ भवहना भालथ १ वषयसम्भ

1.0 अॊ क

अलधकतभ

५.0 अॊ क

२.

तालरभ

५.0 अॊक

2.१

ऩशुऩन्छी ऩेशा सम्फर्द् तालरभ ३ ठदन सम्भको

३.0 अॊ क

२.२

ऩशुऩन्छी ऩेशा सम्फर्द् तालरभ एक हप्ताको

4.0 अॊ क

2.3

ऩशुऩन्छी ऩेशा सम्फर्द् तालरभ २ हप्ता वा सो बन्दा फढीको

5.0 अॊ क

३.

वैदेन्त्शक योजगायी/अनुबव

5.0 अॊक

१.३

3.1

१ वषयभालथ २ वषयसम्भ २.० अॊ क य प्रत्मेक १ वषयको रालग १.० अॊ कका दयरे

वैदेन्त्शक योजगायीको अन्म ऺेिको अनुबव

3.0 अॊ क

वैदेन्त्शक योजगायीको ऩशुऩन्छी ऺेिको अनुबव

5.0 अॊ क

४.

ऩारेको ऩशु सॊ ख्मा्

10.0 अॊक

४.१

गाइबैं सी् भाउ सॊ ख्मा ५ वटासम्भ ५.० अॊ क य प्रत्मेक एउटाको रालग १.० अॊ कका

3.2

दयरे अलधकतभ १०.० अॊ क
४.२

१०.0 अॊ क

फाख्रा् भाउ सॊ ख्मा १० सम्भ ५.० अॊ क य प्रत्मेक २ वटाको १.० अॊ कका दयरे
अलधकतभ १०.० अॊ क

१०.0 अॊ क

५.

उत्ऩादन वववयण्

१०.0 अॊक

५.१

वावषयक दुध उत्ऩादन लरटय्

५.२

५.१.१ प्रलत भाउ ५.0 लरटयसम्भ

४.0 अॊ क

५.१.२ प्रलत भाउ ५.१ दे न्त्ख ७.5 लरटयसम्भ

६.0 अॊ क

५.१.३ प्रलत भाउ ७.६ दे न्त्ख १०.0 लरटयसम्भ

८.0 अॊ क

५.१.४ प्रलत भाउ १०.० लरटयबन्दा फढी

१०.0 अॊ क

वावषयक भासु उत्ऩादन के.न्त्ज. (न्त्जववत तौर)

५.२.१ खलसवोका

६.

5.2.1.१ प्रलत खलसवोका ३५ के.न्त्ज. सम्भ

4.0 अॊ क

5.2.1.3 प्रलत खलसवोका ४१ दे न्त्ख ४५ के.न्त्ज. सम्भ

8.0 अॊ क

5.2.1.2 प्रलत खसीवोका ३५ दे न्त्ख ४० के.न्त्ज. सम्भ

6.0 अॊ क

५.२.1.४ प्रलत खलसवोका ४५ के.न्त्ज. बन्दा फढी

10.0 अॊ क

गोठको सॊ यचना

5.0 अॊक
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६.१

साभान्म गोठ

3.0 अॊ क

6.2

व्मवन्त्स्थत गोठ

5.0 अॊ क

७.

प्रजनन् व्मवस्थाऩन्

10.0 अॊक

७.१

प्राकृलतक गबायधान

5.0 अॊ क

7.2

कृलिभ गबायधान

८.

स्वास््म व्मवस्थाऩन

१०.0 अॊक

८.१

सॊ क्राभक योग ववरुर्द् खोऩ रगाउने गये को

3.0 अॊ क

८.२

ऩयन्त्जवी लनमन्िण गने गये को

3.0 अॊ क

८.३

जैववक सूयऺा ववलध अवरम्वन गये को

4.0 अॊ क

९.

आहाया व्मवस्थाऩन

२0.0 अॊक

९.1

प्रलतकट्ठा ऺेिपभा घाॉसखेती गये वाऩत १ अॊ कका दयरे अलधकतभ

१0.0 अॊ क

९.२

साइरेज फनाएय खुवाउने गये को

5.0 अॊ क

९.३

उत्ऩादन रागत कभ गनय अऩनाइएको अन्म ववलध/प्रववलधहरू्

5.0 अॊ क

१०.

अन्म व्मवस्थाऩन्

20.0 अॊक

१०.१

गोठको सयसपाइ अवस्था्

10.0 अॊ क

१0.१.१ ठठकै

2.0 अॊ क

१०.१.2 साभान्म

3.0 अॊ क

१०.१.3 उत्तभ

4.0 अॊ क

१०.१.4 अलतउत्तभ

5.0 अॊ क

१०.२

ऩशु ववभा (प्रलत ऩशु १.0 अॊ कका दयरे अलधकत १०.0 अॊ क)

10.0 अॊ क

१०.३

दुध दुहन
ु े य लफक्रीको रालग स्टे नरेस न्त्स्टरका बाॉडा प्रमोग गये को

5.0 अॊ क
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५.७

५०% रागत साझेदायीभा लभलक क्मान ववतयण कामयक्रभ

पाभयको नाभ्

ठे गाना्

प्रोप्राइटयको नाभ्

सम्ऩकय नॊ.

१.

पाभयको जेष्ठता

५ अॊक

१.१

दताय गये को लभलतरे ६ भवहनासम्भ

0.5 अॊ क

१.२

६ भवहना भालथ १ वषयसम्भ

1.0 अॊ क

१.३

१ वषयभालथ २ वषयसम्भ २.० अॊ क य प्रत्मेक १ वषयका रालग १.० अॊ कका दयरे
अलधकतभ ५.० अॊ क

५.0 अॊ क

२.

तालरभ

५.0 अॊक

2.१

ऩशुऩन्छी ऩेशा सम्फर्द् तालरभ ३ ठदन सम्भको

३.0 अॊ क

२.२

ऩशुऩन्छी ऩेशा सम्फर्द् तालरभ एक हप्ताको

4.0 अॊ क

2.3

ऩशुऩन्छी ऩेशा सम्फर्द् तालरभ २ हप्ता वा सो बन्दा फढीको

5.0 अॊ क

३.

ऩारेको ऩशु सॊ ख्मा्

१0.0 अॊक

३.१

गाइबैं सी् भाउ सॊ ख्मा न्मूनतभ ५ वटाको २.० अॊ क य प्रत्मेक २ वटाको १.० अॊ कका
दयरे अलधकतभ १०.० अॊ क

१०.0 अॊ क

४.

गोठ व्मवस्थाऩना

१०.0 अॊक

४.१

साभान्म गोठ

५.० अॊ क

४.२

व्मवन्त्स्थत गोठ

१०.० अॊ क

५.

उत्ऩादन वववयण्

१०.0 अॊक

५.१

वावषयक दुध उत्ऩादन लरटय्

६.
६.१

५.१.१ प्रलत भाउ ५.0 लरटयसम्भ

४.0 अॊ क

५.१.२ प्रलत भाउ ५.१ दे न्त्ख ७.5 लरटयसम्भ

६.0 अॊ क

५.१.३ प्रलत भाउ ७.६ दे न्त्ख १०.0 लरटयसम्भ

८.0 अॊ क

५.१.४ प्रलत भाउ १०.० लरटयबन्दा फढी

१०.0 अॊ क

प्रजनन् व्मवस्थाऩन्

10.0 अॊक

प्राकृलतक गबायधान

5.0 अॊ क

६.2

कृलिभ गबायधान

७.

स्वास््म व्मवस्थाऩन

१०.0 अॊक

७.१

सॊ क्राभक योग ववरुर्द् खोऩ रगाउने गये को

3.0 अॊ क

७.२

ऩयन्त्जवी लनमन्िण गने गये को

3.0 अॊ क

७.३

जैववक सूयऺा ववलध अवरम्वन गये को

4.0 अॊ क

८.

आहाया व्मवस्थाऩन

२0.0 अॊक

८.1

प्रलतकट्ठा ऺेिपभा घाॉसखेती गये वाऩत १ अॊ कका दयरे अलधकतभ

१0.0 अॊ क

८.२

साइरेज फनाएय खुवाउने गये को

5.0 अॊ क

८.३

उत्ऩादन रागत कभ गनय अऩनाइएको अन्म ववलध/प्रववलधहरू्

5.0 अॊ क

10.0 अॊ क
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९. सॊ स्थाको हकभा क्र.सॊ . २ दे न्त्ख ९ सम्भको सट्टा दै लनक दुध सॊ करन कायोवाय वाऩत
९.१

दै लनक सॊ करन कयोवाय

८० अॊक

१०० लरटय सम्भ १0.० अॊ क य प्रत्मेक १०० लर. का

रालग १०.० अॊ कका दयरे अलधकतभ ८०.० अॊ क

८०.० अॊ क

१०.

अन्म व्मवस्थाऩन्

२0.0 अॊक

१०.१

गोठको सयसपाइ अवस्था्
१0.१.१

ठठकै

२.0 अॊ क

१०.१.2

साभान्म

३.0 अॊ क

१०.१.3

उत्तभ

४.0 अॊ क

१०.१.4

अलतउत्तभ

५.0 अॊ क

१०.२

ऩशु ववभा (प्रलत ऩशु १.0 अॊ कका दयरे अलधकत १०.0 अॊ क)

१०.0 अॊ क

१०.३

दुध दुहन
ु े य लफक्रीको रालग स्टे नरेस न्त्स्टरका बाॉडा प्रमोग गये को

५.0 अॊ क

नोट्

अनुसून्त्चहरूभा उलरेन्त्खत प्रस्तावना भूलमाॊकनका आधायहरूका सन्दबयभा उन्त्लरन्त्खत आधायहरुको भूर
न्त्शषयकको ऩूणायङ्कभा कुनैऩलन प्रकायको असय नऩने गयी कामयक्रभको उद्देश्म य भभय अनुसाय भूलमाङ्कन

न्त्शषयकको उन्त्चत व्मवस्थाऩन गनय सवकने छ । मसयी व्मवस्थाऩन गनुय ऩने अवस्था आएभा सो ववषम
आलथयक ववकास सलभलतको वैठकभा ऩेश गयी फैठकफाट लनणयम बए अनुसाय गनय सवकने छ ।

38

