
मास ुममसन कार्यक्रमको प्रामिमिक मापदण्ड तथा संचालन विमि, २०७८ 

"कृवि क्षेत्रमा अनदुान परिचालन +(पविलो संशोिन) कार्यविमि, २०७७" को दफा ४ को उपदफा २ लाई 

आिाि मलई श्री भमूम व्र्िस्था, कृवि तथा सिकािी मन्त्त्रालर् (मन्त्न्त्त्रस्तिीर् मनर्यर्) िाट तत्काल लागू िनुे 

गिी र्ो मापदण्ड तथा कार्य संचालन विमि स्िीकृत गरिएको छ। 

१. संन्त्क्षप्त नाम ि प्रािम्भः (१) र्स मापदण्ड तथा संचालन विमिको नाम "मास ु ममसन कार्यक्रमको प्रामिमिक 

मापदण्ड तथा संचालन विमि, २०७८"  ििेको छ । 

  (२) र्ो मापदण्ड तथा संचालन विमि भमूम व्र्िस्था, कृवि तथा सिकािी मन्त्त्रालर्को मन्त्न्त्त्रस्तिीर् 

मनर्यर्िाट स्िीकृत भएको मममतिाट लाग ुिनुेछ।  

२. परिभािाः वििर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स मापदण्ड तथा संचालन विमिमा,- 

(क) “मन्त्त्रालर्” भन्नाले भमुम व्र्िस्था, कृवि तथा सिकािी मन्त्त्रालर्, मिेश प्रदेशलाई सम्झनपुछय। 

(ख) “मिाशाखा” भन्नाले भमुम व्र्िस्था, कृवि तथा सिकािी मन्त्त्रालर्, मिेश प्रदेश अन्त्तगयतको 

पशपंुक्षी विकास मिाशाखालाई सम्झनपुछय। 

(ग) “सपुिीिेक्षक” भन्नाले कार्य सम्पन्न प्रमतिेदन तथा भकू्तानी मसफारिस गनय मन्त्त्रालर्ले तोकेको 

पशपंुक्षी विकास मिाशाखाको कमयचािीलाई सम्झनपुछय। 

३. उदे्दश्र्:(क) मास ुि मासजुन्त्र् पदाथयको उत्पादन ि उत्पादकत्िमा िवृि गने। 

(ख) मास ुमलु्र् शृ्रङ्खलामा आिारित व्र्ापाि/व्र्िसार् तथा उिोग प्रिियन माफय त िोजगािी अमभिवृि 

गने। 

(ग) गरु्स्तिीर् मास ुि मासजुन्त्र् उत्पादनको उपलब्िता समुनन्त्ित गदै उपभोक्त्ता वित संिक्षर्मा 

टेिा परु्ायउने। 

(घ) मास ुतथा मासजुन्त्र् पदाथयमा प्रादेन्त्शक आत्ममनभयता िामसल गदै आर्ात प्रमतस्थापन ि मनर्ायत 

प्रिियन गने प्रादेन्त्शक अमभर्ानमा सिर्ोग गने। 

४. सचुना प्रकाशन: (१) कार्ायलर्ले कन्त्म्तमा १५(पन्त्र) ददनको म्र्ाद ददई फािम नं.१ िमोन्त्जमको ढााँचामा 

िाविर् दैमनक पमत्रकामासूचना प्रकाशन गनुय पनेछ। उक्त म्र्ादमभत्र आिश्र्क परिमार् भन्त्दा कम आिेदन 



पनय आएमा पनु: दोश्रो पटक थप ७ ददनको म्र्ाद ददई सचुना प्रकाशन गनुय पने छ। दोश्रो पटकको 

सचुनाको म्र्ाद मभत्र जमतसकैु संख्र्ामा आिेदन/प्रस्ताि पनय आएमा  कार्यक्रम संचालन गनय िािा पगु्न े

छैन। 

(२) सूचना प्रकाशन भएको म्र्ाद मभत्र आनदुानग्रािीले फा.नं. २ िमोन्त्जमको ढााँचामा 

प्रस्ताि/आिेदन ि फा.नं. ३ िमोन्त्जमको कार्य र्ोजना एिं आिश्र्क कागजातिरु मसलिन्त्दी गिी 

पेश गनुय पनेछ । 

(३) मसलिन्त्दी प्रस्ताि/आिेदन पेश गने अन्त्न्त्तम ददन, तोवकएको म्र्ाद सवकनासाथ आिेदन 

दताय िन्त्जष्टिलाई रितपूियक िन्त्द गनुय पनेछ। 

५. िावियक कार्यर्ोजना, लागत अनमुान ,प्रामिमिक मापदण्ड ि स्पेमसवफकेशन: (१)मास ु ममसन कार्यक्रम संचालन 

गदाय कृवि क्षेत्रमा अनदुान परिचालन +(पविलो संशोिन) कार्यविमि,२०७७ िमोन्त्जम लागत अनमुान तर्ाि गनुय 

पनेछ। विमनर्ोन्त्जत िजेटको परिमि मभत्र ििी मनम्न अनसुािको प्र्ाकेज िमोन्त्जम कार्यक्रम संचालन गनुय 

पनेछ । 

(१.१) ठुला पाडा फामय 

 

क्र.सं.  

 

वक्रर्ाकलाप (Activities) 
ईकाई परिमार् 

 

कैवफर्त 

१ पाडा संख्र्ा प्रमत संस्था (न्त्रू्नतम) संख्र्ा ५० 

अनदुानग्रािीको तफय िाट 

िनुपुने ि न्त्रू्नतम उमेि १ 

ििय 

२ गोठको मनमायर्  संख्र्ा १ 

भ ुाँई, छाना, ट्रस, पखायल, 

डुाँड, नाला, िार्ोसेक्त्रू्रिटी 

गेट लगार्त 

३ पश ुस्िास््र् सेिा  पटक १ 

पिन्त्जिी मनर्न्त्त्रर्, खोप 

तथा पश ुउपचाि सेिा 



४ पश ुआिािा पटक १ 

िििुिे/ििे/विउाँदे 

घााँस/िे/ पिाल/ वफड 

सन्त्प्लमेन्त्ट/साईलेज/ 

मड.वट.एम.आि./एजोला/ 

रू्रिर्ा मोलासेस ममनिल 

ब्लक 

५ 
िार्ो ग्र्ास प्लान्त्ट तथा भममय कम्पोष्ट वपट 

मनमायर् 
संख्र्ा १ 

८ घनममटि ि भममय 

कम्पोष्ट वपट-८×८ वफट 

६ ईलेन्त्क्त्ट्रक च्र्ाफकटि संख्र्ा १ २ एच. पी. 

७ 

 

 

 

साईलेज मेमसन/साईलो वपट/दाना िनाउने 

मेमसन 

संख्र्ा १ 

मोटि अपिेटेड साईलेज 

कवटङ्ग ि प्र्ावकङ्ग-३-४ 

ड्रम/ साईलो वपट-

१०×१० वफट/दाना 

िनाउने मेमसन-२ एच. पी. 

(न्त्रू्नतम) 

८ ििि म्र्ाट संख्र्ा ५० 

लम्िाई चौडाई ६×४ 

वफट, ३० वक.ग्रा. तौल ि 

१७ एम.एम. मोटाई 

(न्त्र्नुतम) 

९ व्िील ब्र्ािो संख्र्ा २  

१० सेड न्त्क्त्लमनङ्ग पम्प/िाई प्रसेि िासि संख्र्ा १ १८०० िाट्ट 

११ पशिुरुको िीमा पटक १  

१२ पाडा पालन सम्िन्त्न्त्ि अमभमखुीकिर् गोष्ठी  पटक १ १ ददन े

 



 

 

 

(१.२) साना पाडा फामय 

 

क्र.सं.

  

 

वक्रर्ाकलाप (Activities) ईकाई परिमार् 

 

कैवफर्त 

१ 

 

पाडा संख्र्ा प्रमत संस्था (न्त्रू्नतम) संख्र्ा २० 

अनदुानग्रािीको तफय िाट 

िनुपुने ि न्त्रू्नतम उमेि १ 

ििय 

२ गोठको ममयत/सिुाि  संख्र्ा १ 

भ ुाँई, छाना, ट्रस, पखायल, 

डुाँड, नाला, िार्ोसेक्त्रू्रिटी 

गेट लगार्त 

३ 

 

पश ुस्िास््र् सेिा  
पटक १ 

पिन्त्जिी मनर्न्त्त्रर्, खोप 

तथा पश ुउपचाि सेिा 

४ 

 

 

 

पश ुआिािा पटक १ 

िििुिे/ििे/विउाँदे 

घााँस/िे/ पिाल/ वफड 

सन्त्प्लमेन्त्ट/ साईलेज/ 

मड.वट.एम.आि./एजोला/ 

रू्रिर्ा मोलासेस ममनिल 

ब्लक 

५ 
िार्ो ग्र्ास प्लान्त्ट तथा भममय कम्पोष्ट वपट 

मनमायर् 
संख्र्ा १ 

८ घनममटि ि भममय 

कम्पोष्ट वपट-८×८ वफट 

६ ईलेन्त्क्त्ट्रक च्र्ाफकटि  संख्र्ा १ २ एच. पी. 

७ साईलेज मेमसन/साईलो वपट/दाना िनाउने संख्र्ा १ मोटि अपिेटड साईलेज 



मेमसन कवटङ्ग ि प्र्ावकङ्ग-३-४ 

ड्रम/ साईलो वपट-

१०×१५ वफट/दाना 

िनाउने मेमसन-२ एच पी 

(न्त्रू्नतम) 

८ 

 

 

ििि म्र्ाट संख्र्ा २० 

लम्िाई चौडाई ६×४ 

वफट, ३० वक.ग्रा. तौल 

ि १७ एम.एम. 

मोटाई(न्त्र्नुतम) 

 

९ 

 

सेड न्त्क्त्लमनङ्ग पम्प/िाई प्रसेि िासि संख्र्ा १ 
१८०० िाट्ट 

१० व्िील ब्र्ािो संख्र्ा २  

११ पशिुरुको िीमा पटक १  

१२ पाडा पालन सम्िन्त्न्त्ि अमभमखुीकिर् गोष्ठी  पटक १ १ ददन े

 

 

(१.३) िाख्रा/भेडा फामय 

 

क्र.सं.

  

 

वक्रर्ाकलाप (Activities) ईकाई परिमार् 

 

कैवफर्त 

१ 

 

िाख्रा संख्र्ा प्रमत संस्था (न्त्रू्नतम) संख्र्ा ५० 

अनदुानग्रािीको तफय िाट 

िनुपुने ि न्त्रू्नतम उमेि ६ 

मविना 

२ गोठको ममयत/सिुाि  संख्र्ा १ भ ुाँई, छाना, ट्रस, पखायल, 



डुाँड, नाला, िार्ोसेक्त्रू्रिटी 

गेट लगार्त 

३ 

 

पश ुस्िास््र् सेिा  
पटक १ 

पिन्त्जिी मनर्न्त्त्रर्, खोप 

तथा पश ुउपचाि सेिा) 

४ 

 

 

 

 

पश ुआिािा 
पटक १ 

िििुिे/ििे/विउाँदे 

घााँस/िे/ पिाल/ वफड 

सन्त्प्लमेन्त्ट/ साईलेज/ 

मड.वट.एम.आि./एजोला/ 

रू्रिर्ा मोलासेस ममनिल 

ब्लक 

५ नश्ल सिुाि (उन्नत िोका) संख्र्ा २ न्त्रू्नतम तौल ३० वक.ग्रा.  

६ 
ईलेन्त्क्त्ट्रक च्र्ाफकटि/दाना िनाउने 

मेमसन 

संख्र्ा १ 

२ एच. पी. 

७ ईलेन्त्क्त्ट्रक िेईङ्ग मेमसन संख्र्ा १ १०० के.जी. क्षमता 

८ व्िील ब्र्ािो संख्र्ा २  

९ पशिुरुको िीमा पटक १  

१० िाख्रापालन सम्िन्त्न्त्ि अमभमखुीकिर् गोष्ठी  पटक १ १ ददन े

 

(१.४) िंगिु फामय 

 

क्र.सं.

  

 

वक्रर्ाकलाप (Activities) ईकाई परिमार् 

 

कैवफर्त 

१ 
 

िंगिु संख्र्ा प्रमत फामय (न्त्रू्नतम) 
संख्र्ा २० 

अनदुानग्रािीको तफय िाट 



िनुपुने ि न्त्रू्नतम उमेि ६ 

मविना 

२ गोठको ममयत/सिुाि  संख्र्ा १ 

भ ुाँई, छाना, ट्रस, पखायल, 

डुाँड, नाला, िार्ोसेक्त्रू्रिटी 

गेट लगार्त 

३ पश ुस्िास््र् सेिा  पटक १ 

पिन्त्जिी मनर्न्त्त्रर्, खोप 

तथा पश ुउपचाि सेिा) 

४ पश ुआिािा पटक १ 

िििुिे/ििे/विउाँदे घााँस, िे, 

पिाल, वफड सन्त्प्लमेन्त्ट, 

साईलेज, रू्रिर्ा मोलासेस 

ममनिल ब्लक 

५ नश्ल सिुाि (उन्नत िीि) संख्र्ा १ न्त्रू्नतम तौल ४० वक.ग्रा.  

६ दाना िनाउने मेमसन संख्र्ा १ २ एच पी 

७ ईलेन्त्क्त्ट्रक िेईङ्ग मेमसन संख्र्ा १ १०० के.जी. क्षमता 

८ व्िील ब्र्ािो संख्र्ा २  

९ पशिुरुको िीमा पटक १  

१० िंगिु पालन सम्िन्त्िी अमभमनु्त्खकिर् गोष्ठी पटक १ १ ददन े

  

(२) लागत अनमुानमा अनदुानग्रािीले व्र्िोनुय पने विस्सा ि कन्त्न्त्टजेन्त्सी िकम समेत समािेश गनुय 

पनेछ।प्रदेश खचय  मापदण्ड मनदेन्त्शका, २०७७ िमोन्त्जम कन्त्न्त्टजेन्त्सी िापतको िकम कट्टा गिी 

मनददयष्ट कार्यको प्रशासमनक खचय, िैठक संचालन, स्थलगत मनिीक्षर्, भ्रमर्, अनगुमन तथा मलु्र्ाङ्कन, 

ईन्त्िन, ईन्त्स्टमेवटङ्ग पारिश्रममक, ममयत आदद तथा विविि व्र्िस्थापवकर् प्रर्ोजनको लामग खचय गनय 

सवकनेछ। 



(३) सम्झौतामा िस्ताक्षि भएको मममत भन्त्दा अगामडका कार्यिरूका लामग अनदुानिाट प्राप्त 

िकम खचय गनय पाइने छैन। संचामलत कार्यक्रमको इस्टीमेट गनय स्थानीर्/स्िीकृत दि िेट प्रर्ोग गनुय 

पनेछ। 

६. कार्यक्रम अिमि ि कार्यक्रम स्थलको छनौटः (१) र्ो कार्यक्रम ५ििय सम्म संचालन गरिनेछ।पााँच ििय 

सम्म कार्यक्रम संचालन िुाँदा पमछल्ला िियिरुमा सम्िन्त्न्त्ित सिभामगको आिश्र्कता ि कार्यक्रमको 

प्रभािकारिताका आिािमा विना साझेदािी फलोअप कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।फलो अप कार्यक्रम 

संचालन गदाय पश ुस्िास््र्, नश्ल सिुाि, पश ुआिािा, िजािीकिर् ि सीप एिं जनचेतना अमभिवृि जस्ता 

कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। 

(२) कार्यक्रम संचालन गने मनकार्ले कार्यक्रम संचालन गनय मिेश प्रदेशको स्थानीर् तििरुमा देिार् 

िमोन्त्जमको प्राथममकताको आिािमा छनौट गिी कार्यक्रम संचालन गनुय पनेछ । 

(क) र्ी क्षेत्र िा स्थामनर् तििरु छनौट गदाय मिगत देन्त्ख संचालनमा ििेका भैंसी, पाडा/पाडी, 

िाख्रा ि िंगिु पकेट क्षते्रिरु िा व्र्िसावर्क रुपले मास ु उत्पादन, विविमिकिर् ि 

िजािीकिर्को संभािना ििेका नाँर्ा क्षेत्रिरुमा पश ु नश्ल सिुाि, घााँसेिाली विकास, 

उत्पाददत मासकुो िजाि, शििीकिर्को संभािना, पश ु िस्तिुरुको िालको संख्र्ा, मास ु

उत्पादनको परिमार् जस्ता वििर्िरुलाई आिाि िनाईनेछ ।  

(ख) उदे्दश्र् अनरुुप कार्यक्रमको अत्र्मिक सम्भाव्र्ता/आिश्र्क्ता भएका स्थानीर् तििरुमा 

कार्यित पश ु पालक/कृवि सिकािी संस्थािरु/मास ु उत्पादनमा संलग्न संगदठत कृिक 

समिु/सममतिरुिािा संचामलत फामय ि मनजी व्र्िसावर्क पश ुफामयिरु। 

(ग) एक प्रकािको प्र्ाकेजको लागी पर्ायप्त संख्र्ामा मनिेदन/प्रस्ताि नपिेमा िा छनौट नभएमा 

िा िद्द भई सो प्र्ाकेजको कार्यक्रम संचालन िनुे अिस्था नभएमा उक्त िकम अको 

प्रकािको प्र्ाकेजमा लगानी गिी संचालन गनय िािा पने छैन। 

७. अनदुानग्रािीको र्ोग्र्ता: र्स मापदण्ड तथा संचालन विमि अनरुुप देिार्का र्ोग्र्ता पगेुका भैंसी, पाडा, 

िाख्रा ि िंगिु पालक कृिक/कृवि सिकािी संस्थािरु/मास ु उत्पादनमा संलग्न संगदठत कृिक 

समिु/समममतिािा संचामलत फामय/मनजी व्र्िसावर्क फामयले आिेदन ददन सक्त्नेछन ्।  



(क) कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्नको सम्भािना िोकेका क्षेत्रिरुमा मिगत देन्त्ख वक्रर्ान्त्शल, सम्िन्त्न्त्ित 

मनकार्मा दताय भएका, किचकु्ता गिेका, पान नम्िि प्राप्त गिेका भैंसी, पाडा, िाख्रा/भेडा ि 

िंगिु पालक कृिक/कृवि सिकािी संस्थािरु/मास ु उत्पादनमा संलग्न संगदठत कृिक 

समिु/समममतिािा संचामलत फामय ि मनजी व्र्िसावर्क पश ुफामयिरु। 

(ख) मिगत तीन आ.ि.मा र्स मन्त्त्रालर् िा अन्त्तगयतका मनकार्िाट अनदुान प्राप्त नगिेको। 

८. मलु्र्ाङ्गकन समममतः (१) कार्यक्रममा प्राप्त प्रस्ताििरुको मूल्र्ाङ्कन गिी मसफािीस गनय देिार् िमोन्त्जमको 

एक मूल्र्ाङ्कन समममत ििनछे। 

  (क) मिाशाखा प्रमखु िा मन्त्त्रालर् तोकेको कृवि सेिाका िरिष्ठ अमिकृत......................संर्ोजक 

(ख) प्रमतमनमि, र्ोजना तथा अनगुमन मिाशाखा प्रमखु, मन्त्त्रालर्..................................सदस्र् 

(ग) प्रमतमनमि, पशपुन्त्छी तथा मत्स्र् विकास मनदेशनालर्............................................सदस्र् 

(घ) प्रमतमनमि,आमथयक प्रशासन शाखा, मन्त्त्रालर्........................................................सदस्र्  

(ङ) मिाशाखा प्रमखु िा मनजले तोकेको अमिकृत प्रमतमनमि,मन्त्त्रालर्.....................सदस्र् सन्त्चि 

(२) मूल्र्ाङ्कन समममतले आिश्र्कतानसुाि िढीमा तीनजना वििर् विज्ञ िा सिोकाििाला 

मनकार्का अमिकृत प्रमतमनमिलाई िैठकमा आमन्त्त्रर् गनय सक्त्नेछ । 

 (३) मूल्र्ाङ्कन समममतको काम, कतयव्र् ि अमिकाि देिार् िमोन्त्जम िनुेछ । 

(क) फािम नं. ४/५/६/७ िमोन्त्जम स्थलगत मनरिक्षर् गनय मन्त्त्रालर् तथा मातितका 

मनकार्का वििर् विज्ञ कमयचािीिरुको टोली िनाई खटाउने। 

(ख) आिश्र्कतानसुाि मूल्र्ाङ्कन तथा अन्त्र् मापदण्डिरु तर्ाि गिी स्िीकृमतको लामग 

मन्त्त्रालर् समक्ष पेश गने । 

(ग) प्राप्त प्रस्ताििरु तोवकएको मापदण्ड िमोन्त्जम मूल्र्ाङ्कन गिी स्िीकृमतको लामग  

मन्त्त्रालर् समक्ष पेश गने । 

९. गनुासो सनुिुाई समममतः(१) कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्नको क्रममा प्राप्त गनुासो/उजिुीिरुको जााँचिझु गिी 

सम्िोिन गनय देिार् िमोन्त्जमको एक गनुासो सनुिुाई समममत ििनेछ। 

(क) सन्त्चि, मन्त्त्रालर्..............................................................संर्ोजक 



(ख) प्रमखु, कानून तथा फैसला कार्ायन्त्िर्न शाखा, मन्त्त्रालर्................सदस्र् 

(ग) प्रमतमनमि, पशपंुक्षी विकास मिाशाखा.........................................सदस्र्  

१०. सम्झौता: (१)कार्ायलर्ले तोकेको समर् सीमा (७ ददन) मभत्र सम्झौता फा.नं. ८ िमोन्त्जम सम्झौता गिी 

कार्ायदेश समेत ददन ु पनेछ।सम्झौता गनय नआउन े िा सम्झौता गिी काि ु भन्त्दा िावििको परिन्त्स्थमत 

िािेकको सामान्त्र् अिस्थामा १५ ददन मभत्र काम शरुु नगने अनदुानग्रािीको िकमा आर्ोजनािरुलाई 

सपुरििेक्षकको प्रमतिेदनको आिािमा िद्द गनय सवकनेछ । साथै िद्द गरिएका अनदुानग्रािीको सट्टामा 

सम्पन्न गनय सवकने भमन सपुरििेक्षकको प्रमतिेदनको आिािमा क्रमशः र्ोग्र्ताक्रमको सूची िमोन्त्जमका 

िैकन्त्ल्पक उम्मेदिािसाँग सम्झौता गिी कार्यक्रम संचालन गनय िािा पने छैन । 

(२) अनदुानग्रािीले भौमतक मनमायर्का कार्यक्रमिरु संचालन गदाय मनमायर्/ममयत कार्यको 

न्त्स्टमेट ि कार्य सम्पन्न प्रमतिेदन सम्िन्त्न्त्ित प्रामिमिकिाट गिाउन ु पनेछ ि मन्त्त्रालर्लले सूपरििेक्षक 

तोकी फा.नं. ९ अनरुुप कार्य सम्पन्न प्रमतिेदन तथा सपुरििेक्षकको मसफारिसको आिािमा भकू्तानी ददन ु

पनेछ । 

११. भकू्तानी प्रवक्रर्ा: (१) िावियक स्िीकृत कार्यक्रम िजेटको परिमि मभत्र ििी कार्यक्रम सन्त्चालनका लामग 

प्रदान गरिने अमिकतम अनदुान िकमको मसमा तोवकनेछ।सम्िन्त्न्त्ित साझेदाि अनदुानग्रािीले शरुुमा 

आफ्नै लगानीिाट सम्झौता अनसुािका कार्य सम्पन्न गिी मनर्मानसुािका मिल/मिजक, कार्ायलर्ले तोकेको 

सेिासाँग सम्िन्त्न्त्ित प्राविमिकले पेश गिेको कार्य सम्पन्न प्रमतिेदन, अन्त्र् आिश्र्क कागजातिरु तथा 

कार्यक्रम सम्पन्न पिात ्जग्गा, मनिेदक ि संचामलत कार्यक्रम को गमतविमि देन्त्खने गिी न्त्खन्त्चएको िंगीन 

फोटो पेश गिेपमछ सम्िन्त्न्त्ित कार्ायलर्ले स्थलगत मनरिक्षर् (कार्यसम्पन्न प्रमतिेदन फा.नं. ७) गिी 

मनामसि देन्त्खएमा मिल/भिपाईका आिािमा सम्पन्न भएका कार्यिरुको अनदुानग्रािी मनजी व्र्िसावर्क 

पश ु फामय/समूि/समममत/सिकािी संस्थाको िैंकखाता माफय त मात्र भकु्तानी ददन ु पनेछ।भकु्तानी गरिन े

िकमिाट मनर्मानसुाि कि िापतको िकम ि तामलम/गोष्ठी संचालन िापतको िकम पशपुन्त्छी मिकास 

मिाशाखा माफतय खचय िनुे गरि िााँकी िकम मात्र भकु्तानी िनुेछ।र्स प्राविमिक मापदण्ड तथा संचालन 

विमि ि सम्झौता िमोन्त्जम नभएको तथा मनमायर् कार्य पिुा नभए सम्म अििुो कामको भकु्तानी िनुे छैन। 



(२) स्िीकृत िावियक कार्यक्रममा उल्लेन्त्खत िजेटको परिमिमा ििी साियजमनक खरिद ऐन, 

२०६३, साियजमनक खरिद मनर्मािली, २०६४ तथा प्रदेश खचय मापदण्ड मनदेन्त्शका, २०७७ 

िमोन्त्जम कार्यक्रम संचालन गने कार्ायलर्ले अनदुानग्रािीलाई अनदुान िकम भकु्तानी गनुय पनेछ। 

१२.   मास ुममसन कार्यक्रमका लामग खचय गिीने वििर्गत क्षेत्रिरुः र्स कार्यक्रमिाट उपलब्ि गिाईने िकमले 

गोठको मनमायर्/ममयत सिुाि, पश ुस्िास््र् सेिा (पिन्त्जिी मनर्न्त्त्रर्, खोप तथा पश ुउपचाि सेिा), नश्ल 

सिुाि,पश ु आिािा(िििुिे/ििे/विउाँदे घााँस/िे/ पिाल/ वफड सन्त्प्लमेन्त्ट/ साईलेज/ 

मड.वट.एम.आि./एजोला/ रू्रिर्ा मोलासेस ममनिल ब्लक आदद), पशिुस्तलुाई खाने पानी ि घााँसखेतीको 

मसंचाई, साईलेज मेमसन, ििि म्र्ाट, वफडि, ईलेन्त्क्त्ट्रक च्र्ाफकटि, तथा िेईङ्ग मेमसन लगार्त खरिद, 

पाडा/ िाख्रा/भेडा/िंगिु पालन सम्िन्त्िी अमभमनु्त्खकिर् गोष्ठी ि तामलम आदद जस्ता कार्यिरुमा खचय गनुय 

पनेछ।  

१३.    अनगुमन, मनिीक्षर् ि मलु्र्ाङ्गकनः कार्यक्रमको मन्त्त्रालर्िाट अनगुमन, मनिीक्षर् ि मलु्र्ाङ्गकन गरिनेछ। 

१४. साियजामनकीकिर्ः सम्पन्न भएका कार्यक्रमिरुको विििर् कार्यक्रम संचालन स्थल तथा कार्ायलर्मा          

साियजमनकीकिर् गनुय पनेछ। 

१५.     विवििः  

 अनदुानको सदपुर्ोमगताः अनदुानग्रािीले अनदुान िकमलाई कार्यक्रम संचालन विमिको उदेश्र् अनकूुल 

मात्र प्रर्ोग गनुयपने छ। 

१६.  कार्यक्रममा िेिफेि तथा संशोिनः मन्त्त्रालर्ले आिश्र्कता अनसुाि र्स प्राविमिक मापदण्ड तथा संचालन 

विमिमा िेिफेि तथा संशोिन गनय सक्त्नेछ। 

  



  फािाम नं. १ 

मास ुममसन कार्यक्रम सम्िन्त्न्त्ि प्रस्ताि आिह्वानको सूचना   
मिेश प्रदेश सिकाि 

भमुम व्र्िस्था, कृवि तथा सिकािी मन्त्त्रालर् 
...................................... 

................... 
प्रस्ताि आह्वानको सूचना 

प्रथम पटक प्रकान्त्शत मममत २०..................................... 

 

प्रथम पटक प्रकान्त्शत मममत २०..../.../.... 
र्स ................................कार्ायलर्को आ.ि. २०७ /.... को स्िीकृत िावियक कार्यक्रम िमोन्त्जम देिार्को कार्यक्रम 
संचालनका लामग "मास ुममसन कार्यक्रमको प्रामिमिक मापदण्ड तथा संचालन विमि २०७*" ले तोके िमोन्त्जमका शतयिरु पालना 
गिी साझेदािी गनय इच्छुक आिेदकिरुिाट र्ो सूचना प्रकान्त्शत भएको मममतले १५  औ ंददन सम्म कार्ायलर् समर् मभत्रमा प्रस्ताि 
दताय गनुय िनु र्ो सूचना प्रकान्त्शत गरिएको छ । रित नपगुी िा म्र्ाद नाघी प्राप् त िनु आएका प्रस्ताििरु छनौटका लामग समािेश 
िनु नसक्त्न ेव्र्िोिा समेतर्सै सूचनाद्वािा जानकािी गिाईन्त्छ । थप जानकािीका लामग कार्ायलर्को फोन नं. ...................... मा 
सम्पकय  िाख् न िा .................. िेभसाईटिाट "मास ु ममसन कार्यक्रमको प्रामिमिक मापदण्ड तथा संचालन विमि, २०७*" 
डाउनलोड गनय सवकने छ ।  

कार्यक्रमको विििर् 

क्र.सं. कार्यक्रमको नाम इकाई जम्मा लक्ष्र् 
परिमार् 

अमिकतम अनदुान 
िकम (रु.)/प्रमतशत 

प्रमत कार्यक्रम  

कार्यक्रम 
संचालन िनुे 

न्त्जल्ला 

प्रस्ताि पेश गनय 
सक्त्ने सम्भावित 
साझेदाििरु 

       

देिार्ः  १)फा.नं.२ अनसुािको प्रस्ताि/आिेदन 

२)आिेदकको िकमा नेपाली नागरिकता प्रमार्पत्रको प्रमतमलवप 
३)आमिकारिक मनकार्मा दताय भएको दताय प्रमार्पत्रको प्रमतमलवप 
४)स्थार्ी लेखा नम्िि (PAN) प्रमार्पत्रको प्रमतमलवप 
५)कि चकु्ता प्रमार्पत्रको प्रमतमलवप 
६)समूि/समममत/सिकािी संस्थाको िकमा लेखा परिक्षर्को प्रमतमलवप 
७)फा.नं॰ ३ अनसुािको संन्त्क्षप्त कार्यर्ोजना 
८)समूि/समममत/सिकािी संस्थाको िकमा कार्य समममतको मनर्यर्को प्रमतमलपी  
९)कार्यक्रम संचालन गनुयपने स्थानको जग्गाको जग्गािनी प्रमार्पूजायको प्रमतमलवप  
१०) मिगत तीन आ.ि.मा र्स मन्त्त्रालर्िा अन्त्तगयतका मनकार्िाट अनदुान प्राप्त नगिेको स्िघोिर्ापत्र 

 

पनुिः माग ि उपलब्ि िजेट अनसुाि लक्ष्र् मनिायिर् गरिनेछ। मनिेदन/प्रस्तािको ढााँचा र्स कार्ायलर्िाट िा 
कार्ायलर्को िेिसाईटिाट प्राप्त गनय सवकनेछ । 

 



फािाम नं.२ 
 

मास ुममसन कार्यक्रम संचालनका लामग ददईन ेआिेदन 

श्रीमान ्प्रमखु ज्रू्, 
..................................... 

वििर्ः मास ुममसन कार्यक्रमको कार्य र्ोजना पेश गिेको सम्िन्त्िमा । 
मिोदर्, 
 िामीले/मैले र्स मन्त्त्रालर्को मममत.................................मा प्रकान्त्शत सूचना अनसुाि मास ुममसन कार्यक्रम संचालन 
गनय ईच्छुक भएकोले त्र्िााँिाट तोवकएको मनिायरित ढााँचामा कार्य र्ोजना तर्ाि गिी पेश गरिएको िुाँदा र्स कार्यक्रममा सिभागी 
भई मनिायरित प्रवक्रर्ा एिं मनर्मानसुाि अनदुान सिर्ोग पाउन सम्िन्त्न्त्ित न्त्जल्ला मभतै्र ििी आिश्र्क सम्पूर्य कार्यिरु सञ्चालन गने 
प्रमतििता व्र्क्त गदै तपन्त्शल अनसुािका कागजातिरु र्सै मनिेदन साथ संलग्न िाखी पेश गिेका छौँ । 

तपमसल 

१)फा.नं.२ अनसुािको प्रस्ताि, पाना थान...... 
२)आिेदकको नेपाली नागरिकता प्रमार् -पत्रको प्रमतमलवप, पाना थान...... 
३)आमिकारिक मनकार्मा दताय भएको दताय प्रमार् पत्रको प्रमतमलवप, पाना थान...... 
४) स्थार्ी लेखा नम्िि (PAN) प्रमार्पत्रकोप्रमतमलवप, पाना थान...... 
५)कि चकु्ता प्रमार् पत्रको प्रमतमलवप, पाना थान...... 
६)समूि/समममत/सिकािी संस्थाको िकमा लेखा परिक्षर्को प्रमतमलवप 
७)समूि/समममत/सिकािी संस्थाको िकमा कार्य समममतको मनर्यर्को प्रमतमलपी  
८)कार्यक्रम संचालन गनुयपने स्थानको जग्गाको जग्गािनी प्रमार्पूजायको प्रमतमलवप िा मलजमा मलएको जग्गाको िकमा जग्गािनी 

प्रमार्पूजाय समेत किाि पत्र िा जग्गािनीको सक्कल मन्त्जिुीनामा (कम्तीमा ५ ििय अिमि) सम्म, पाना थान...... 
९) मिगत तीन आ.ि.मा र्स मन्त्त्रालर्िा अन्त्तगयतका मनकार्िाट अनदुान प्राप्त नगिेको स्िघोिर्ा पत्र,पाना थान...... 
१०)अन्त्र्आिश्र्क कागजातिरुः.................पाना थान...... गिी कूल जम्मा पाना थान......... 
११) मसलिन्त्दी खाम थान एक, लािा छापको संख्र्ा....... 
नोट: पेश गिेको कागजातिरुमा (√) न्त्चन्त्ि लगाउन ुपने छ । 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मनिेदकको 
नाम,थि: 
पद: 
फामय/संस्थाको नाम: 
ठेगानाः 
सम्पकय  नं.: 
दस्तखत (लेखात्मक)                      िेखात्मक 

दार्ााँ िार्ााँ 

 

 

 

 नागरिक
ता 
प्रमार् –पत्र 
नं॰ 
 स



 

फािाम नं.३ 

मास ुममसन कार्यक्रमको व्र्िसावर्क कार्य र्ोजना 
 )नोट M उल्ले ]न्त्खत िदुााँिरुलाई संन्त्क्षप्त रुपमा िर्यन गनुयपनेछ । 

 

प्रस्तामित कार्यक्रमको नामः मास ुममसन कार्यक्रम 

१.संस्था ि सम्पकय  व्र्न्त्क्त सम्िन्त्न्त्ि विििर्  
संस्था/फामयको नामः  

संस्था/फामयको ठेगानाः  

आिेदकको नाम, थिः  

संस्था/फामयको स्थापना भएको मममतः  

दताय भएको मनकार् ि मममतः  

टेमलफोन/मो.नः  

सम्पकय  ब्र्न्त्क्तको मो.नः  

प्रस्तावित कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्न िनुे स्थानः म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा./गा.पा.: 
िाडय नं. : 
टोल: 

 

२=अनदुानग्रािी संस्थाको अनभुि ि अन्त्र् विििर् 

मिगतमा गिेका कामिरुको संन्त्क्षप्त विििर् 
 

 

 

विद्यमान वितीर्, मानविर् ि भौमतक श्रोतको 
विििर् 

 

 

 

३=समस्र्ा,  औन्त्चत्र्, उद्दशे्र् तथा लाभान्त्न्त्ित घिपरििाि संख्र्ा 
आिेदकले भोगेका िा अनभुतू गिेका 
व्र्िसार्गत समस्र्ािरु 

 

 

 

ब्र्िसावर्क कार्य र्ोजना वकन ि केका लामग 
पेश गरिएको िो 

 

 

प्रस्तावित कार्यक्रमको उद्देश्र् 
 

 

 

लाभान्त्न्त्ित घिपरििाि संख्र्ा 
(प्रत्र्क्ष ि अप्रत्र्क्ष) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



४=कार्यक्रममा सिभामग िनु ेफामयको विििर् 

क्र.सं. फामयको नाम ठेगाना 
 

पशकुो संख्र्ा घााँसेिालीको 
क्षेत्रफल 
(कठ्ठा) 

िावियक मास ु
उत्पादन 

न्त्जउाँदो तौल 
(क्त्िीन्त्टल) 

सम्पकय  नं. 

१ 
      

 

 

 

 

४= कार्यक्रम संचालन प्रकृर्ा 
प्रस्तावित कार्यक्रम कसिी संचालन 
गरिने िो 

 

 

 

५=अनदुानिाट िामसल िनु ेउपलन्त्ब्ििरु 

कार्यक्षेत्र मिस्ताि  

उत्पादन िवृि(मामसक/ िावियक 
परिमार्, मे.ट.) 

 

न्त्जविकोपाजयन तथा न्त्जिनस्तिमा सिुाि  

 

िोजगािी तथा आमथयक अिस्थामा सिुाि  

 

 

६= प्रस्तावित कृर्ाकलापिरुको लागत अनमुानको विस्ततृ विििर् 

क्र.सं. मखु्र्मखु्र् कृर्ाकलाप 

अनमुामनत लागत िकम 
रु 

माग गरिएको 
अनदुान िकम रु 

आिेदकको 
र्ोगदान िकम रु 

कैवफर्त 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 



     

 

 

     

 

 

     

 

 

जम्मा    

 

 

 
लागत प्रमतििता 
 प्रचमलत कानूनले अर्ोग्र् नठिरिएको, उक्त कार्यक्रम संचालन गनय छनौट भएमा कार्य र्ोजना ि सम्झौता िमोन्त्जम लागत 
साझेदािीमा आफ्नो आन्त्तरिक श्रोतिाट व्र्िोने, कार्यक्रम संचालन गनय आिश्र्क जग्गा..........................का लामग संिचना 
व्र्िस्था गने, प्रस्तावित कार्यक्रमको लामग अन्त्र् कुनै मनकार्िाट मिगत ३ ििय मभत्र आमथयक सिर्ोग प्राप्त नगिेको, कार्यविमिको 
उद्देश्र् अनरुुप अनदुान िकमको उपर्ोग गनेछु, र्स प्रवक्रर्ा अनसुाि संचालन िनुे कार्यक्रम, वक्रर्ाकलाप ि विकास गरिएका 
पूिायिाि तथा सवुििाको प्रर्ोग तोवकए िमोन्त्जमको प्रर्ोजनका लामग मात्र गनेछु ि कार्ायलर्को पूिय स्िीकृमत िेगि तोवकएको 
संिचनाको कुनै प्रकािले फेििदल िा स्िरुप परिितयन, सोको पनुमनयमायर् िा मिक्री वितिर् कार्य गने छैन, र्स कार्यक्रमको 
उद्देशर्साँग मेिो कुनै प्रकािको स्िाथय निान्त्झएको, र्समा उल्लेख गरिएका विििर् सत्र् सााँचो िो ि संचामलत वक्रर्ाकलापिाट 
िाताििर्लाई कुनै वकमसमको असि नपरु्ायउने प्रमतििता व्र्क्त गदयछु । 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
स्थामनर् तिको कृवि एिं पशपुन्त्छी िेने शाखाको मसफारिसः  
मामथ उल्लेन्त्खत व्र्िोिािरु उपरू्क्त भएको िुाँदा प्रस्ताि छनौट प्रवक्रर्ामा मनजको प्रस्ताि संलग्न गरि ददन ुिनु मसफारिस साथ 
अनिुोि गदयछु । 

मसफारिस गनेको  
दस्तखतः 
नामः 
पदः 
कार्ायलर्को छापः 

 

 

प्रस्ताि पेश गनेको 
नाम थि: 
पद: 
फामय/संस्थाको नाम: 
ठेगानाः 
सम्पकय  नं॰ 
दस्तखत (लेखात्मक)      िेखात्मक 

दार्ााँ िार्ााँ 

 

 

 

 



 

फािाम नं. ४ 

मास ुममसन कार्यक्रम संचालनका लामग ठुला पाडा फामयको स्थलगत मनिीक्षर् तथा कार्यर्ोजना मूल्र्ाकंन फािाम 

मनिेदकको नाम ि ठेगानाः  

फामयको नामः फामयको ठेगानाः               टोलः 

दतायनं. दताय मममत: आ .ि.              सम्पकय  नं. 

क्र .स.  मलु्र्ाङ्कन आिाििरु अमिक्तम 

अंक 

प्राप्ताङ्क कैवफर्त 

१. पशकुो संख्र्ा १५ 
 न्त्रू्नतम १ ििय उमेिको 

 १०० भन्त्दा िवढ १५ 
  

 ७५-१०० सम्म १० 
  

 ७५ भन्त्दा कम ५० सम्म ५   

२. घााँसेिाली लगाएको क्षेत्रफल  १५   

 २ मिघा भन्त्दा मामथ १५ 
  

 १-२ मिघा सम्म १० 
  

 १ मिघा भन्त्दा कम ५ 
  

३. फामयको पशिुस्तिुरुलाई डे्रन्त्न्त्चंग ि खोपको अिस्था १०   

 मनर्ममत गने गिेको १० 
  

 आिश्र्क पिेको िखत मात्र ५ 
  

४. तर्ािी पश ुमिक्री वितिर्को अिस्था १०   

 आफ्नै मास ुव्र्िसार् संचालन गिेको १०   

 मास ुव्र्िसार्ीसंग सम्झौता गिेको ८ 
  

 पश ुिाट िजािमा विक्री गने गिेको ६ 
  



५. सम्िन्त्न्त्ित मििर्मा तामलम प्राप्त ५   

 तामलम मलएको ५  न्त्रू्नतम १ िप्ताको 

 तामलम नमलएको ३   

६. फामयसंग िाटोको पिूाँच ५   

 िाटोको पिूाँच भएको ५   

 िाटोको पिूाँच नभएको ३   

७. पश ुिस्ने ठााँउको अिस्था ५   

 प्राविमिक मापदण्ड अनसुाि भएको ५ 
  

 प्राविमिक मापदण्ड भन्त्दा अपगु ३   

८. फामय संचालन गनय कजायको अिस्था १०   

 मलएको १० 
  

 नमलएको ७ 
  

९. िोजगािीको अिस्था १०  न्त्रू्नतम मामसक किाि  

 ३-५ जना १०   

 १-२ जना ७   

१० कार्यर्ोजना मूल्र्ांकन १५ 
  

 उतम (स्पष्ट अििािर्ा ि सान्त्दमभयक तथा सिी सूचना 

ि विश्लिेर् 

१५   

 सामान्त्र् (सन्त्तोिजनक अििािर्ा ि सान्त्दमभयक तथा  

सामान्त्र् सूचना ि विश्लिेर् 

१० 
  

 जम्मा १००   

नोटः स्थलगत मनिीक्षर्को क्रममा कुनै प्राविमिक िा अप्राविमिक पक्षले समग्र व्र्िसार् प्रस्तािनै असम्भि िा असान्त्दमभयक देन्त्खने 
अिस्थामा स्थलगत मनिीक्षर् समममतले स्पष्ट कािर् खलुाई िद्द गनय भमन मसफारिस गिेका व्र्िसार् प्रस्तािलाई मूल्र्ांकनमा समािेश 
नगरिने । 

 



 

 

स्थलगत मूल्र्ाकंन समममतका पदामिकािीिरुM 

क्र .सं.  नाम पद कार्ायलर् मोिाईल नं. िस्ताक्षि 

१  

 

    

 

 

२ 
 

 

    

 

 

३      

 

 

४      

 

 

५      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



फािम नं.५ 

मास ुममसन कार्यक्रम संचालनका लामग साना पाडा फामयको स्थलगत मनिीक्षर् फािाम 

मनिेदकको नामि ठेगानाः  

फामयको नामः फामयको ठेगानाः               टोलः 

दताय नं. दताय मममत: आ .ि.              सम्पकय  नं. 

क्र .स.  मलु्र्ाङ्कन आिाििरु अमिक्तम 

अंक 

प्राप्ताङ्क कैवफर्त 

१. पशकुो संख्र्ा १२ 
 न्त्रू्नतम १ ििय उमेिको 

 ५० भन्त्दा िवढ १२ 
  

 ३०-५० सम्म ९ 
  

 ३० भन्त्दा कम २० सम्म ६   

२. घााँसेिाली लगाएको क्षेत्रफल  १२   

 १ मिघा भन्त्दा मामथ १२ 
  

 १ मिघा भन्त्दा कम ९ 
  

३. फामयको पशिुस्तिुरुलाई डे्रन्त्न्त्चंग ि खोपको अिस्था १०   

 मनर्ममत गने गिेको १० 
  

 आिश्र्क पिेको िखत मात्र ५ 
  

४. तर्ािी पश ुमिक्री वितिर्को अिस्था १०   

 आफ्नै मास ुव्र्िसार् संचालन गिेको १०   

 मास ुव्र्िसार्ीसंग सम्झौता गिेको ८ 
  

 पश ुिाट िजािमा विक्री गने गिेको ६ 
  

५. फामय संचालन भएको अिमि १२ 
  



 ३ ििय िा मामथ १२   

 २ ििय ९ 
  

 १ ििय ६ 
  

६. सम्िन्त्न्त्ित मििर्मा तामलम प्राप्त ८  न्त्रू्नतम १ िप्ताको 

 तामलम मलएको ८   

 तामलम नमलएको ५   

७. फामयसंग िाटोको पिूाँच ८   

 िाटोको पिूाँच भएको ८   

 िाटोको पिूाँच नभएको ५   

८. पश ुिस्ने ठााँउको अिस्था ८   

 प्राविमिक मापदण्ड अनसुाि भएको ८ 
  

 प्राविमिक मापदण्ड भन्त्दा अपगु ५   

९. फामय संचालन गनय कजायको अिस्था १०   

 मलएको १० 
  

 नमलएको ७ 
  

१०. िोजगािीको अिस्था १०  न्त्रू्नतम मामसक किाि  

 ३-५ जना १०   

 १-२ जना ७   

 जम्मा १००   

नोटः स्थलगत मनिीक्षर्को क्रममा कुनै प्राविमिक िा अप्राविमिक पक्षले समग्र व्र्िसार् प्रस्तािनै असम्भि िा असान्त्दमभयक देन्त्खने 
अिस्थामा स्थलगत मनिीक्षर् समममतले िद्द गनय भमन मसफारिस गिेका व्र्िसार् प्रस्तािलाई मूल्र्ांकनमा समािेश नगरिने । 

 

 

 

 

 

 



स्थलगत मूल्र्ाकंन समममतका पदामिकािीिरुM 

क्र .सं.  नाम पद कार्ायलर् मोिाईल नं. िस्ताक्षि 
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फािम नं.६ 

मास ुममसन कार्यक्रम संचालनका लामग िाख्रा फामयको स्थलगत मनिीक्षर् फािाम 

मनिेदकको नामि ठेगानाः  

फामयको नामः फामयको ठेगानाः               टोलः 

दताय नं. दताय मममत: आ .ि.              सम्पकय  नं. 

क्र .स.  मलु्र्ाङ्कन आिाििरु अमिक्तम 

अंक 

प्राप्ताङ्क कैवफर्त 

१. पशकुो संख्र्ा १२ 
 न्त्रू्नतम ६ मविना 

उमेिको 
 १०० भन्त्दा िवढ १२ 

  

 ७५-१०० सम्म ९ 
  

 ७५ भन्त्दा कम ५० सम्म ६   

२. फामय संचालन भएको अिमि १२ 
  

 ३ ििय िा मामथ १२   

 २ ििय ९ 
  

 १ ििय ६ 
  

३. घााँसेिाली लगाएको क्षेत्रफल  १२   

 १ मिघा भन्त्दा मामथ १२ 
  

 १ मिघा भन्त्दा कम ९ 
  

४. फामयको पशिुस्तिुरुलाई डे्रन्त्न्त्चंग ि खोपको अिस्था १०   

 मनर्ममत गने गिेको १० 
  

 आिश्र्क पिेको िखत मात्र ५ 
  

५. तर्ािी पश ुमिक्री वितिर्को अिस्था १०   



 आफ्नै मास ुव्र्िसार् संचालन गिेको १०   

 मास ुव्र्िसार्ीसंग सम्झौता गिेको ८ 
  

 पश ुिाट िजािमा विक्री गने गिेको ६ 
  

६. सम्िन्त्न्त्ित मििर्मा तामलम प्राप्त ८  न्त्रू्नतम १ िप्ताको 

 तामलम मलएको ८   

 तामलम नमलएको ५   

७. फामयसंग िाटोको पिूाँच ८   

 िाटोको पिूाँच भएको ८   

 िाटोको पिूाँच नभएको ५   

८. पश ुिस्ने ठााँउको अिस्था ८   

 प्राविमिक मापदण्ड अनसुाि भएको ८ 
  

 प्राविमिक मापदण्ड भन्त्दा अपगु ५   

९. फामय संचालन गनय कजायको अिस्था १०   

 मलएको १० 
  

 नमलएको ७ 
  

१०. िोजगािीको अिस्था १०  न्त्रू्नतम मामसक किाि  

 ३-५ जना १०   

 १-२ जना ७   

 जम्मा १००   

नोटः स्थलगत मनिीक्षर्को क्रममा कुनै प्राविमिक िा अप्राविमिक पक्षले समग्र व्र्िसार् प्रस्तािनै असम्भि िा असान्त्दमभयक देन्त्खने 
अिस्थामा स्थलगत मनिीक्षर् समममतले िद्द गनय भमन मसफारिस गिेका व्र्िसार् प्रस्तािलाई मूल्र्ांकनमा समािेश नगरिने । 

 

 

 

 

 

 



स्थलगत मूल्र्ाकंन समममतका पदामिकािीिरुM 

क्र .सं.  नाम पद कार्ायलर् मोिाईल नं. िस्ताक्षि 
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फािम नं.७ 

मास ुममसन कार्यक्रम संचालनका लामग िंगिु फामयको स्थलगत मनिीक्षर् फािाम 

मनिेदकको नामि ठेगानाः  

फामयको नामः फामयको ठेगानाः               टोलः 

दताय नं. दताय मममत: आ .ि.              सम्पकय  नं. 

क्र .स.  मलु्र्ाङ्कन आिाििरु अमिक्तम 

अंक 

प्राप्ताङ्क कैवफर्त 

१. पशकुो संख्र्ा १२ 
 न्त्रू्नतम ६ मविना 

उमेिको 
 ५० भन्त्दा िवढ १२ 

  

 ३०-५० सम्म ९ 
  

 ३० भन्त्दा कम २० सम्म ६   

२. फामय संचालन भएको अिमि १२ 
  

 ३ ििय िा मामथ १२   

 २ ििय ९ 
  

 १ ििय ६ 
  

३. फामयको जैविक सिुक्षाको अिस्था १२   

 जैविक सिुक्षाको उपार् अिलम्िन भएको १२ 
  

 जैविक सिुक्षाको उपार् अिलम्िन नभएको ९ 
  

४. फामयको पशिुस्तिुरुलाई डे्रन्त्न्त्चंग ि खोपको अिस्था १०   

 मनर्ममत गने गिेको १० 
  

 आिश्र्क पिेको िखत मात्र ५ 
  

५. तर्ािी पश ुमिक्री वितिर्को अिस्था १०   



 आफ्नै मास ुव्र्िसार् संचालन गिेको १०   

 मास ुव्र्िसार्ीसंग सम्झौता गिेको ८ 
  

 पश ुिाट िजािमा विक्री गने गिेको ६ 
  

६. सम्िन्त्न्त्ित मििर्मा तामलम प्राप्त ८  न्त्रू्नतम १ िप्ताको 

 तामलम मलएको ८   

 तामलम नमलएको ५   

७. फामयसंग िाटोको पिूाँच ८   

 िाटोको पिूाँच भएको ८   

 िाटोको पिूाँच नभएको ५   

८. पश ुिस्ने ठााँउको अिस्था ८   

 प्राविमिक मापदण्ड अनसुाि भएको ८ 
  

 प्राविमिक मापदण्ड भन्त्दा अपगु ५   

९. फामय संचालन गनय कजायको अिस्था १०   

 मलएको १० 
  

 नमलएको ७ 
  

१०. िोजगािीको अिस्था १०  न्त्रू्नतम मामसक किाि  

 ३-५ जना १०   

 १-२ जना ७   

 जम्मा १००   

नोटः स्थलगत मनिीक्षर्को क्रममा कुनै प्राविमिक िा अप्राविमिक पक्षले समग्र व्र्िसार् प्रस्तािनै असम्भि िा असान्त्दमभयक देन्त्खने 
अिस्थामा स्थलगत मनिीक्षर् समममतले िद्द गनय भमन मसफारिस गिेका व्र्िसार् प्रस्तािलाई मूल्र्ांकनमा समािेश नगरिने । 
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क्र .सं.  नाम पद कार्ायलर् मोिाईल नं. िस्ताक्षि 
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फािाम नं.८ 

मास ुममसन कार्यक्रम संचालनाथय दद्वपन्त्क्षर् सम्झौता-पत्र  

............................(र्स पमछ पविलो पक्ष भन्त्न्नने) को आ.ि. .............को स्िीकृत िावियक कार्यक्रम अनसुाि मास ु ममसन 

कार्यक्रम संचालन गनय (आिेदन दताय नं....., दताय मममत ..........., दताय गने मनकार् ........... भएको) श्री 

.............................................. (र्स पमछ दोस्रो पक्ष भन्त्न्नने) कृवि क्षेत्रमा अनदुान परिचालन +(पविलो संशोिन) कार्यविमि, 

२०७७ ि र्स कार्यक्रमको प्रामिमिक मापदण्ड तथा संचालन विमि, २०७८ अनसुाि छनौटमा पिेकोले पविलो पक्षिाट स्िीकृत 

लागत ईन्त्स्टमेट िमोन्त्जम कार्यक्रम संचालन गनय अनमुमत ददईएकोले तपमसल िमोन्त्जमका िोििि तथा शतयिरुका अमिनमा ििी 

दोस्रो पक्षले तोवकएको समर् मभत्र कार्य प्रािम्भ ि सम्पन्न गनय सिममत भई पविलो ि दोस्रो पक्ष मिच र्ो सम्झौता पत्रमा दस्तखत 

गिी एक-एक प्रमत आपसमा मलर्ौं/ददर्ौं। 

तपमसल 

1. मास ु ममसन कार्यक्रम.................न्त्जल्ला ................. मिा/उपमिा/नगि/गाउाँपामलका .............नं. िडाको 

................. गाउाँ/टोलमा मममत ................ सम्ममा सम्पन्त् न गरिनेछ। 

2. प्रथम पक्षले मास ु ममसन कार्यक्रम संचालनको लामग दोश्रो पक्षले पेश गिेको व्र्िसार् र्ोजना िमोन्त्जम देिार्का 

कृर्ाकलापिरुका लामग अनदुान उपलब्ि गिाउने छ। 

क्र.स. कृर्ाकलाप विििर् अनमुामनत लागत रु प्रथम पक्षले व्र्िोने रु दोश्रो पक्षले व्र्िोने रु 

 

     

     

     

     

     

जम्मा    

अक्षिेपीः  

३. दोश्रो पक्षले प्रथम पक्ष समक्ष पेश गिेको स्िीकृत प्रस्ताि िमोन्त्जमको लागत ईन्त्ट टमेट अनसुािका सम्पूर्य कार्यिरु उच्च 

गरु्स्ति कार्म िाखी मनिायिीत समर् मभत्र सम्पन्न गनुय पनेछ। 



४. कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्नका लमग आिश् क मनमायर् सम्िन्त्न्त्ि मडजाईन, ईट टीमेट, सपुिमभजन, िमनङ्ग विल, अन्त्न्त्तम विल ि कार्य 

सम्पन्न प्रमतिेदन लगार्तका सिै प्राविमिक कार्यिरु तथा मनमायर्, खरिद, ढुिानी, संचालन ि जग्गाको व्र्िस्था आदद दोश्रो 

पक्षले गनेछ । 

५. दोश्रो पक्षले सरुुमा आफ्नो लगानीिाट कार्य सिुिात गरि सम्पन्त् न भएको कार्यको मान्त्र्ता प्राप् त प्राविमिकले तर्ाि गिेको 

मनर्मानसुािको मिल, िमनङ्ग विल, मेजिमेन्त्ट िकु, कार्य सम्पन्त् न प्रमतिेदन ि अन्त्र् आिश्र्क कागजात सवित भकु्तानीका 

लामग पेश गिे पािात स्थलगत प्राविमिक प्रमतिेदनको आिािमा कार्य सम्पन्त् न भएको अिस्थामा मनर्मानसुाि अनदुान 

िकमको भकु्तानी प्रथम पक्षले गनेछ । 

६. प्रथम पक्षले कुनैपमन िखत संचामलत कार्यको अनगुमन/मनरिक्षर् गिी सम्झौता मतुाविक कार्य भए/नभएको अनगुमन गनय 

ि आिश्र्क सझुाि ददन सक्त्नेछ। 

७. कार्यक्रम संचालनको दौिान िा सम्पन्त् न भए पश् चातको संचालन, ममयत सम्भाि, व्र्िस्थापन, जोन्त्खम ि ददगोपनको लामग 

गरिने कार्यिरु तथा अप्रत्र्ान्त्शत रुपमा शृ्रन्त्जत सिै प्रकािका दावर्त्ि ि न्त्जम्मेिािी दोश्रो पक्षको िनुेछ। 

८. दोश्रो पक्षले कार्यक्रम संचालन स्थलमा सिैले देख् ने गिी अमनिार्य रुपले कार्यक्रमको नाम, ठेगाना तथा सिर्ोगी 

मनकार्को नाम ि अनदुान िकम उल्लेन्त्खत िोडीङ्ग िोडय िाख् न ुपनेछ। 

९. कार्यक्रम संचालनका दौिानमा कुनै कुिा िेिफेि िा परिमाजयन गनुय पिेमा दिैु पक्षको आपसी सिममत अनसुाि िनुेछ । 

१०.  सम्झौतामा उल्लेख िनु छुटेका अन्त्र् वििर्को िकमा र्स कार्यक्रम संचालन विमि ि प्रचमलत कानून अनसुाि िनुेछ । 

११.  पविलो पक्षको कार्यक्रम अिमि समाप्त भएपमछ पमन दोस्रो पक्षले कार्यक्रमलाई मनिन्त्तिता ददन ुपनेछ। 

१२. दोश्रो पक्षले आंन्त्शक रुपमा सम्पन्न गिेको कार्य िापत प्रथम पक्षले भकू्तानी गने छैन. 

१३.  दोश्रो पक्षले गिेको कार्यक्रम सम्िन्त्न्त्ि कार्यसम्पादन संतोिजनक नपाईएमा पविलो पक्षले सम्झौता भंग गनय सक्त्नेछ ि सो 

मिरुि दोश्रो पक्षले उजिुिाजिु गने छैन।  

१४. दोस्रो पक्षले मनर्ममत रुपमा मामसक/चौमामसक ि िावियक प्रगमत पविलो पक्षलाई उपलब्ि गिाउन ुपनेछ ।  

 

प्रथम पक्ष 

 

दस्तखत : 

नाम: 

पद: 

कार्ायलर्: 

मोिाईल नं. 

कार्ायलर्को छाप: 

दोश्रो पक्ष 

दस्तखः  )लेखात्मक(                      )िेखात्मक(  

 

 

 

नाम: 

नागरिकता प्रमार्पत्र नं:. 

पद: 

ठेगाना: 

दार्ााँ िार्ााँ 



मोिाईल नं. 

संस्थाको छाप : 

िोििि 

सिी: 

नाम: 

पद: 

मोिाईल नं. 

िोिििः 

सिी: 

नाम : 

पद/ठेगाना: 

मोिाईल नं. 

ईमत सम्ित ================================================ 



फािाम नं.९ 

मास ुममसन कार्यक्रम संचालनको कार्य सम्पन्न प्रमतिेदन  

१. आिेदकको नाम:   

२. स्थार्ी ठेगाना: ३ आ.ि.: 

४. दताय न.:                    दताय मममत:  ५. कार्यक्रम संचालन िनुे स्थल: 

६. परिर्ोजना स्थलको चाि वकल्ला/न्त्ज.वप.एस. कोड: ७. कार्य सम्झौता मममत: 

८. कार्य सम्पन्न मममत: ९. लागत न्त्स्टमेट िकम: 

१०. कार्य सम्पन्न विल िकम : ११. घटी/िढीः 

मस .नं.  कार्य विििर् ईकाई 
ईवष्टमेट अनसुािको सम्पाददत कार्य  

सम्पाददत परिमार्मा 
फिक  

कैवफर्त 

परिमार् 
दि 

(रु.) 

जम्मा िकम 

(रु.) 

परिमार्  

 

दि 

(रु.) 

जम्मा िकम 

(रु.) 
परिमार् 

िकम 

(रु.) 

१            

२            

३            

४            

पेश गने प्राविमिक 

दस्तखतः 
नाम, थि:  

पद: 
कार्ायलर्को नाम:  

मोिाईल नं.  

मममत: 

जाचं गने  प्राविमिक 

दस्तखतः 
नाम, थि:  

पद: 
कार्ायलर्को नाम:  

मोिाईल नं.  

मममत: 

स्िीकृत गने अमिकािी 

दस्तखतः 
नाम, थि:  

पद: 
कार्ायलर्को नाम:  

मोिाईल नं.  

मममत: 



 

फािाम नं.१० 

मास ुममसन कार्यक्रमको मामसक/चौमामसक प्रगमत विििर् 

   संस्थाको नाम ि ठेगानाः 

   सदस्र् संख्र्ाः 

क्र.सं. वक्रर्ाकलापको विििर् ईकाई परिमार् थप / घट 

१. पाडा/िाख्रा/भेडा/िंगिु संख्र्ा   

२. मास ुउत्पादन (न्त्जउाँदो तौल) वक.ग्रा.   

३. घााँसेिाली लगाएको क्षेत्रफल मिघा   

४. पशकुो उपचाि सेिा  पटक   

५. कृमत्रम/प्राकृमतक गभायिान  पटक   

     

     

     

तर्ाि गने                                                                                           सदि गने                

.......................                                                                                      ....................... 

नाम, थिः                                                                                             नाम, थिः 

पदः                                  पदः                                                                          



फािम नं. ११ 

bf]xf]/f] cg'bfg glnPsf] :jM3f]if0ff 

>Ldfg\ k|d'vHo", 

e"ld Joj:yf, s[lif tyf ;xsf/L dGqfno 

dw]z k|b]z, 

 

 

===================================== 

============================================= sf] cfly{s aif{ @) =========/==========:jLs[t sfo{s|d cg';f/ e"ld Joj:yf, s[lif tyf ;xsf/L 

dGqfno jf cGtu{tsf lgsfojf6 k|bfg ul/g] /sd/;fdu|L/pks/0f/cGo a:t' lng OR5's /x]sf]n] bf]xf]/f] kg]{ u/L e"ld Joj:yf, 

s[lif tyf ;xsf/L dGqfno jf cGtu{tsf lgsfojf6 k|bfg ul/Psf] /sd/;fdu|L/pks/0f/cGo a:t' d}n] /xfdLn] /d]/f] /xfd|f] 

Psf3/ kl/jf/n] ljut # cfly{s aif{df glnPsf] :jM3f]if0ff ub{5' . olb d}n] jf xfdLn] jf ;+:yf jf ;d"x jf ;xsf/L jf sDkgLn] 

bf]xf]/f] kg]{ u/L lnPsf] v08df d]/f] jf xfd|f] jf ;+:yf jf ;d"x jf ;xsf/L jf sDkgLsf] ;DktLaf6 lgodfg';f/ 

Aoltmut/;+:yfut c;'n pk/ ePdf d]/f] /xfd|f] s'g} bfaL x'g] 5}g . 

 

       x:tfIf/M 

       Gffd y/M 

       7]ufgfM 

       ;Dks{ g+M 

       O{d]nM 

 

 

 

 

 

 



अनसूुन्त्च १ 

पश ुिस्ने ठााँउको विििर् 

मस नं पशकुो वकमसम आिश्र्क िस्ने ठााँउ/पश ु कैवफर्त 

१ 

 

पाडा ५×१० वफट 

 
 

 

२ 

 

िाख्रा/भेडा २×४ वफट 

 
 

 

३ 

 

िंगिु ५×७ वफट 

 
 

 

 

 

 

 


