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पशपु�छ� �वकास काय��म स� चालन काय��व�ध, २०७६ 

��तावना: मलुकुको अथ�त��मा मह�वपूण� �थान ओगटेको पशपुालन �यवसायलाई �यवि�थत, मया��दत 

एवं �यावसा�यक बनाउदै �व�छ, �व��य एवं गणु�तर�य पशपु�छ�ज�य उ�पादनह� आम उपभो�ा 

सम� सहज �पमा प�ुन स�ने वातावरण �ृजनाका ला�ग �देश सरकारको वा�ष�क नी�त तथा 

काय��ममा �यव�था भए बमोिजम म��ालय तथा मातहतका �नकायह�बाट स� चालन हनुे पशपु�छ� 

�वकास स�ब�धी काय��मह� �भावकार� �पमा काया��वयन गन�,  

�देश नं. ५, �शासक�य काय��व�ध (�नय�मत गन�) ऐन, 2075 को दफा 2 ले �दएको अ�धकार 

�योग गर� भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालयले पश ु�वकास काय��म स� चालन काय��व�ध, 

२०७६ बनाई लागू गरेको छ। 

प�र�छेद-१ 

�ारि�भक 

1. संि�� नाम र �ार�भः (१) यस काय��व�धको नाम "पशपु�छ� �वकास काय��म स� चालन 

काय��व�ध, २०७६" रहेको छ। 

(२) यो काय��व�ध त�ु�त �ार�भ हनुेछ। 

(३) यो काय��व�ध �देश नं. ५ भर लागू हनुेछ। 

२. प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस काय��व�धमाः- 

(क) "अ�तरंग भेटे�रनर� सेवा" भ�ाले काया�लयमा पशपु�छ� दता� गर� उपचार 

सेवा स� चालन गन� काय�लाई स�झन ुपछ�। 

(ख) "काय�योजना” भ�ाले सहकाय�मा काय��मह� स� चालन गन�को ला�ग 

साझेदारले पेश गरेको �व�ततृ ��याकलाप, लागत, समय, �थान र 

िज�मेवार� स�हतको ��तावना स�झन ुपछ�। 

(ग) “काया�लय” भ�ाले भेटे�रनर� अ�पताल तथा पश ु सेवा �व� के��लाई 

स�झन ुपछ�। 

(घ) “कृषक” भ�ाले पशपु�छ� तथा म��य पालन गन� �कसान स�झन ुपछ�। 
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(ङ) "�याप कटर मे�सन" भ�ाले सकेुको वा ह�रयो घाँसलाई टु�ा पान� 

�वचा�लत वा मानव�ारा स�ा�लत मेिशन स�झन ुपछ�। 

(च) "छुप� एवं िचज" भ�ाले �व��य गाई/भैसी/भेडाबा�ाको दूधबाट बनेको 

�व�छ, �व��य एवं गणु�तर�य द�ुधज�य पदाथ�लाई स�झन ुपछ�। 

(छ) "डेर� उ�ोग" भ�ाले दूध उ�पादन वा ख�रद गर� द�ुधज�य पदाथ�को 

उ�पादन माफ� त �व�वधीकरण गन� उ�ोगलाई स�झन ुपछ�। 

(ज) "डेर� पसल" भ�ाले उपभो�ालाई �व�छ, �व��य एवम ्मापद�ड परुा 

भएको गणु�तर�य दूध तथा दधुज�य पदाथ�ह� �ब�� �वतरण गन� 

उदे�यले �नमा�ण ग�रएको दूध वा द�ुधज�य पदाथ� �ब�� गन� गर� 

�थापना भएको पसल स�झन ुपछ�। 

(झ) "�नद�शनालय" भ�ाले म��ालय मातहतको पशपु�छ� तथा म��य �वकास 

�नद�शनालयलाई स�झन ुपछ�। 

(ञ) "पशपु�छ�" भ�ाले गाई/गो�, भैसी/राँगा भेडा/वा�ा, बंगरु/स�ुुर, 

हाँस/कुखरुा, घोडा, माछा र ज�ल� जनावरलाई स�झन ुपछ�। 

(ट) "पाहा" भ�ाले पहाडी खोलामा पाइने उभयचर (Water toad /Frog) लाई 

स�झन ुपछ�। 

(ठ) "�ा�व�धक" भ�ाले पश ु�व�ान �वषयमा कि�तमा SEE वा सो सरह उ�तण� 

गरेको �यि�लाई स�झन ुपछ�।  

(ड) "फाम�" भ�ाले �यावसा�यक �पमा पशपु�छ� तथा म��य पालन गरेको 

�थान र संरचनालाई स�झन ुपछ�। 

(ढ) "बीमा कोष" भ�ाले पशपु�छ� तथा म��य सरु�णको ला�ग खडा ग�रएको 

कोषलाई स�झन ुपछ�।  

(ण) "म��ालय" भ�ाले �देश सरकार, �देश नं. ५, भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा 

सहकार� म��ालयलाई स�झन ुपछ�। 

(त) "मास ु पसल" भ�ाले उपभो�ाह�लाई �व�छ, �व��य एवं गणु�तर�य 

मास ुतथा मासजु�य उ�पादनह� �ब�� �वतरण गन� उदे�यले �नयमानसुार 

दता� भई �थापना भएको पसल स�झन ुपछ�। 
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(थ) "�वशेष�" भ�ाले कि�तमा पश ु िच�क�सा, पश ु �व�ान र म��य 

�व�ान/अ�वाक�चर �बषयमा �नातक उ�तण� गरेको �यि� स�झन ुपछ�। 

(द)  “समूह” भ�ाले पशपु�छ� तथा म��य �वकास काय��म स� चालनका 

ला�ग इ�छुक कृषकह� भेला भई गठन भएको कृषकको समूहलाई 

स�झन ुपछ�। 

(ध) “साझेदार” भ�ाले पशपु�छ� �वकास स�व�धी काय��म सहकाय�मा 

स� चालन गन� इ�छुक कृषक/समूह/स�म�त/सहकार�/�नजी फाम� 

समेतलाई जनाउँदछ। 

(न)  “साझेदार�” भ�ाले काय��म स� चालन गन� �नकाय र पशपु�छ� तथा 

म��य �वकास काय��म स� चालनका ला�ग इ�छुक साझेदारसँगको 

सहकाय�लाई जनाउँदछ। 

(प) "�थानीय तह" भ�ाले �देश नं. ५ �भ�का गाउँपा�लका र 

नगरपा�लकालाई स�झन ुपछ�। 

(फ) "हेराल"ु भ�ाले �बरामी पश ुभना� गरेको �दनदेखी पश ुउपचार अव�धस�म 

पशकुो रेखदेखको ला�ग ख�टने �यि�लाई स�झन ुपछ�।  

 

३. उ��ेयः यस काय��व�धका उ�े�य देहाय बमोिजम रहेका छन ्:- 

(क) म��ालय र मातहतका �नकायह�बाट स� चालन हनुे काय��मह�लाई 

�भावकार� ढ�ले स� चालन गन�, 

(ख) उ�पादन तथा उ�पादक�व व�ृ� गर� आय आज�न र पोषण सरु�ामा टेवा 

प�ु याउने,  

(ग) जनचेतना अ�भब�ृ�बाट �व��य, �व�छ पश ु तथा पशजु�य उ�पादन 

ब�ृ�गर� उपभो�ा सम� पयुा�उन असल �यव�थापन अ�यास (Good 

Management Practices) लाई �ो�साहन गन�, 

(घ) अनदुान �वतरण नी�तलाई ���यामूखी (Process Oriented) बाट 

प�रणाममूखी (Output Oriented) तफ�  लैजाने, 

(ङ) पशपु�छ� तथा पशपु�छ�ज�य पदाथ� उ�पादनलाई बजार�करण तथा 

�व�वधीकरणमा जोड �ददै मू�य�ृखंलामा जोड �दने,  
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(च) उ�त �ोत के��ह�को �व�तार गर� पशपु�छ�, म��य र घाँसमा 

�देशलाई आ�म �नभ�र बनाई �नया�तयो�य बनाउन जोड �दने। 

 

प�र�छेद-२ 

पश ु�वा��य तथा बाझँोपन �नवारण िश�वर  

4. काय��म स� चालन ���या : (१) काया�लयले �थानीय तहसँग सम�वय गर� �थानीय आव�यकता 

तथा माग अनसुार पश ु �वा��य िश�वर स� चालन गन� �थानीय तहको �थान छनौट गन� 

स�नेछ। 

(२) काया�लयले आ�नो काय��े�मा तो�कएको �थानीय तह वा आव�यकता अनसुार 

िश�वर स� चालनको ला�ग �थान र �म�त तो�कएको सूचना जार� गन�छ। 

(३) काया�लयले �वशेष� टो�ल स�हत िश�वरका ला�ग आव�यक पन� औषधी, खोप, 

उपकरण तथा अ�य आव�यक साम�ी तथा तयार�को �यव�थापन गन�छ। 

5. खच�को मापद�ड : (१) पश ु�वा��य तथा बाँझोपन �नवारण िश�वर काय��मको खच�को मापद�ड 

देहाय बमोिजम हनुेछ :- 

�. स. ��याकलापह� लागत 

१.  पश ु�वा��य िश�वर स�ब�धी प��लेट/��य/��य��य  

 तलु तथा �यानर �नमा�ण 

65,00। 

२. औषधी खोप तथा अ�य साम�ी �यव�थापन १,००,०००। 

३. िचयापान खच�  १०,०००। 

४. अ�थायी �े�भज �नमा�ण तथा अ�य लिजि�टक �यव�थापन १०,०००। 

५. इ�धन/दै.�. भ�ा २३,५००। 

 ज�मा  १,५०,०००। 

(२) िश�वर स� चालनका स�पूण� ��याकलापह� �वीकृत बजेटको प�र�ध �भ� रह� 

स� चालन गनु� पन�छ। 

(३) पश ु �वा��य िश�वर स� चालन गन� जाने कम�चार�ह�को दै�नक �मण भ�ाको 

�यव�था �च�लत आ�थ�क ऐन अनसुार हनुेछ।            
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प�र�छेद-३ 

आयआज�नका ला�ग भेडा/बा�ापालन  

6. काय��म स� चालन ���या : (१) काय��म काया��वयन स�म�तले स�भा�यताको आधारमा पकेट 

�े� �नधा�रण गन�छ। 

(२) �नधा�रण भएको पकेट �े�लाई लि�त गर� अनसूुची-१ अनसुारको ढाँचामा 15 

�दनको सूचना �काशन ग�रनेछ।  

(३) ई�छुक कृषक/समूह/स�म�त/सहकार�/�नजी फम�ह�ले अनसूुची-३ अनसुारको 

कागजातह� संल�न राखी अनसूुची-४ बमोिजमको ढाँचामा काय�योजना तयार गर� अनसूुची-२ 

बमोिजमको ढाँचाको �नवेदन सूचनामा तो�कएको काया�लयमा ��ताव पेश गनु� पन�छ।  

(४) छनौट भएका कृषक/समूह/स�म�त/सहकार�/�नजी फम�ह�सँग काया�लयले 

अनसुचुी-6 बमोिजमको ढाँचामा स�झौता गन�छ। 

(५) सहभागी कृषक समूह/स�म�त/सहकार�/�नजी फम�ह�ले २०% लागत साझेदार� 

गनु� पन�छ। यस काय��ममा २५ कृषक घरधरु� आव� गर� काय��म स� चालन ग�रनछे। 

7.   छनौटका आधारह�: कृषक छनोटका आधारह� देहाय वमोिजम हनुेछन ्:- 

(क) पाँच वटा माउ बा�ा/भेडा पालन गरेको वा पा�न ेइ�छा जाहेर भएको 

हनु ुपन�छ। 

(ख) बा�ा/भेडा सं�याको आधारमा घाँस खेती भएको हनु ुपन�छ। 

(ग) खोर �नमा�णको ला�ग �ा�व�धक ���कोणवाट सहुाउँदो ठाउँ हनु ुपन�छ। 

(घ) जै�वक सरु�ा (Bio Security ) का उपायह� अवल�वन गरेको हनु ु

पन�छ। 

(ङ) बा�ा तथा भेडालाई सं�ामक रोग �व�� खोप अ�नवाय� लगाउन ुपन�छ। 

(च) वष�मा २ पटक आ�त�रक तथा वा� परिजवी �व�� �ेि� च� तथा �ड�प� 

गराउन ुपन�छ।  

(छ) कि�तमा १ रोपनीमा घाँस खेती (�हउदे, बष�, बहबुष� तथा डालेघाँस) 

गरेको हनु ुपन�छ। 

(ज) भौगो�लक �हसावले पायक पन� कृषकह�लाई �ाथ�मकता �दइनेछ। 

(झ) काय��ममा समावेश भएका कृषकह�ले बा�ा/भेडाको बीमा अ�नवाय� 

�पमा गनु� पन�छ। 
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8. अनदुान रकम: छनौट भएका समूह/सहकार�लाई �वीकृत काय��म अनसुार बढ�मा �. 

६,००,००० (छ लाख) अनदुान उपल�ध हनुेछ। उ� रकम देहाय बमोिजमको शीष�कह�मा 

खच� गन� स�कनेछ :- 

(क) खोर �नमा�ण/सधुार अनदुान (खोर, टाटनो �नमा�ण, घाँस खवुाउने ख�ुला 

�े�),   

(ख) मेिशनर� औजार/उपकरण (�डिजटल वई� �याले�स, �ेि�च� गन, �ड�प� 

�ा� आ�द),  

(ग) पश ुआहारा (डाले तथा भईु घाँस तथा बीउ वेना�ह�),  

(घ) हो�ड� वोड�, साव�ज�नक सनुवुाई आ�द,   

(ङ) पश ु�वा��य (खोप, आ�त�रक तथा वा� परजी�व �नय��ण),  

(च) �मता अ�भब�ृ� (आ�त�रक �मण/ता�लम),  

(छ) न� सधुार (बोका/थमुा ख�रद),   

(ज) मा�थ उ�लेिखत ��याकलाप बाहेक अ�य ��याकलापह� थप गनु� परेमा 

काय�योजनामा संल�न गर� �वीकृत प�ात गन� स�कनेछ। 

प�र�छेद-४ 

मास ुपसल सधुार काय��म 

9. काय��म स� चालन ���या : (१) वा�ष�क �वीकृत काय��म अनसुार म��ालय वा �नद�शनालय वा 

काया�लयले मास ुपसल सधुार काय��म स� चालन गन�का ला�ग अनसूुची-१ बमोिजमको ढाँचामा 

१५ �दनको ��ताव आ�हानको सूचना �काशन ग�रनेछ। 

(२) मास ुपसल सधुार काय��म स� चालन गदा� मासकुो �ब�� �वतरणमा संल�न वा 

यसलाई �यवि�थत गन� चाहने मास ुउ�मी/मास ु�यावसायीह�ले �ाथ�मकता पाउनेछन।् 

(३) मास ु पसल सधुार काय��म �थानीय तहका सहरउ�मखु �े�लाई लि�त गर� 

स� चालन ग�रनेछ। 

(४) यस काय��म अ�तग�त छनौट हनुे मास ुपसल �थानीय तह वा सरकार� �नकायमा 

आ�धका�रक दता� तथा नवीकरण हनु ुपन�छ। 
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(५) मास ुपसल सधुार काय��म स� चालनको ला�ग मू�या�न स�म�तले र�तपूव�क पन� 

आएका ��तावह�को अनसूुची-5 का आधारमा �थलगत �माणीकरण तथा अि�तम मू�या�न 

गन�छ। 

(६) छनौट भएका ��तावकको काय�योजना �वीकृत गर� अनसूुची-6 बमोिजम स�झौता 

ग�रनेछ। 

(7) मास ु पसल सधुार काय��ममा सहभागी हनुे आवेदकले दै�नक कि�तमा 25 

�कलो मास ु�व�� �वतरण ग�ररहेको हनु ुपन�  र ५०%  लागत साझेदार� गनु� पन�छ। 

10. मास ु पसल सधुारका ला�ग मापद�ड: मास ु पसल सधुार काय��म अ�तग�त छनोट भएका 

��तावकह�ले काय�योजना �वीकृत गराई देहाय बमोिजमको काय�मा खच� गन� स�नेछन ्:- 

(क) मास ु पसल क�को �भ�ामा कि�तमा ५ �फट सेतो टायल लगाउने र 

भईुमा माव�ल वा टायल �ब�ाउन ुपन�, 

(ख) पशवुध गदा� �न�कने फोहोर �यव�थापनका ला�ग आव�यक काय� गन�, 

(ग) शौचालय र हात धनुका ला�ग वा�स� वे�सन �नमा�ण/सधुार गन�, 

(घ) पशकुो �कार/�क�सम अनसुारको मास ु अलग-अलग राखी अलग-अलग 

बे�नका लागी पाट�शन गन�, 

(ङ) वध�थलमा का�ने, भ�ुलाउने र सफा गन� �लाव �नमा�ण गन�, 

(च) मास ुरा� े�डप ��ज, सोकेस ��ज र िचलर ख�रद गर� �यव�थापन गन�, 

(छ) वध�थल तथा पसलमा �योग हनुे उपकरण तथा औजारह� �टेनलेस 

ि�टलको ख�रद गन� (मास ुझ�ुडाउने हकु, �टेनलेस ि�टल टेवल, च�प� 

टेवल, छुर�, च�ु, �डिजटल तराज,ु अचानो आद�), 

(ज) मास ु पसलमा काम गन� �यि�ले असल �यव�थापन अ�यास (ए�ोन, 

गमवटु, मा�क, �याप र �लोव) लगाउन ुपन�, 

(झ) स�बि�धत साझेदारले �व��यकर मास ु �ब�� �वतरण स�ब�धी आचार 

सं�हता (Good Meat Handling Practice) लागू गन� ��तब� हनु ुपन�। 
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प�र�छेद-५ 

डेर� पसल �नमा�ण/सधुार काय��म 

11. डेर� पसल �नमा�ण/सधुार काय��म स� चालन ���या :- (१) द�ुध उ�पादक सहकार� संघ/सं�था, 

कृषक समूह/स�म�त, डेर� उ�ोग, �यावसा�यक फाम�, क�पनी, �नजी उ�मीह�सँगको ५० ��तशत 

लागत साझेदार�मा डेर� पसल �नमा�ण/सधुारको काय��म स� चालन ग�रनेछ। 

(२) म��ालय वा तो�कएको काया�लयले डेर� पसल �नमा�ण/सधुार काय��म स� चालन 

गन�का ला�ग �वीकृत काय��म, बजेट र अि�तयार� बमोिजम अनसूुची-१ अनसुार सूचना �काशन 

गन�छ र ई�छुक ��तावकले अनसूुची-३ अनसुारका कागजातह�, अनसूुची-४ बमोिजमको 

ढाँचामा काय�योजना स�हतको ��ताव समेत संल�न राखी अनसूुची-२ बमोिजमको �नवेदन 

सूचनामा तो�कएको काया�लयमा पेश गनु� पन�छ। 

(३) डेर� पसल सधुार काय��म स� चालनको ला�ग मू�या�न स�म�तले र�तपूव�क पन� 

आएका ��तावह�को अनसूुची-5 का आधारमा �थलगत �माणीकरण तथा अि�तम मू�या�न 

गन�छ। 

(4) छनौट भएका ��तावकको �वीकृत काय�योजना अनसुार अनसुचुी-6 बमोिजम 

स�झौता ग�रनेछ। 

12. डेर� पसल सधुारका ला�ग मापद�ड : (१) डेर� पसल �नमा�ण/सधुार काय��म स� चालन गदा� 

द�ुध उ�पादन, संकलन र �ब�� �वतरणमा संल�न द�ुध उ�पादक सहकार� संघ/सं�था, कृषक 

समूह/स�म�त, डेर� उ�ोग, �यावसा�यक फम�, क�पनी, �नजी उ�मीह�लाई संल�न गराइनेछ। 

(२) डेर� पसल �नमा�ण/सधुार काय��ममा सहभागी हनुे ��तावकले दै�नक कि�तमा 

२०० �लटर दधु वा सो बराबरको द�ुधज�य प�रकार �ब�� �वतरण गरेको हनु ुपन�छ।  

(३) सामा�यतया 8 देिख १२ �फट चौडाई र 10 देिख २० �फट ल�वाई भएको 

पसल हनु ुपन�छ। 

(४) डेर� पसलको उँचाई �यूनतम 8 �फट कायम रहने गर� �स�ल� रािखएको र 

�स�ल� धलुो मैलो नख�न ेर पानी नति�कन े(Dripping proof) बनाईएको हनु ुपन�छ। 

(५) डेर� पसलको �भ�ा प�ी खालको र �भ�ाको �भ�ी भागमा सेतो र�को टायल 

लगाएको हनु ुपन�छ। 
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(६) डेर� पसलको �ब�� क�को भईु निच�लन,े पानी नज�न े र नसो�न े �क�समले 

ढलान ग�रएको वा टायल/माव�ल लगाई सिजलै सफा गन� स�कन े�क�समको हनु ुपन�छ। 

(७) डेर� पसल तथा आसपासको �े� सफा र आकष�क हनुकुा साथै फोहोर 

�यव�थापनको �व�ध �मलाएको हनु ुपन�छ। 

(८) डेर� पसलमा �योग ग�रने औजार/उपकरणह� िखया नलागेको तथा फुड�डे 

�टेनलेस �ट�लले बनेको हनु ुपन�छ। 

(९) डेर� पसलमा काम गन� �यि�ले असल �यव�थापन अ�यास (ए�ोन, गमवटु, 

मा�क, �याप र �लोव) अवल�वन गनु� पन�छ। 

(१०) डेर� पसलमा जाल� वा �ससा लगाएको हनु ुपन�छ। 

(11) डेर� पसल �नमा�ण/सधुार काय��म अ�तग�त काया�लयबाट �दान ग�रने अनदुान 

रकम �न�न काय�मा खच� गन� स�कनेछ :-  

(क) �ब�� क� �नमा�ण, टायल/माव�ल �फ�ट�, से�ट� एरे�जमे�ट, बोड�/�यानर 

आ�द,  

(ख) �म�क �यान, �म�क एनालाईजर, िचलर, �डप ��ज ख�रद,  

(ग) दूध �याकेिज� मेिशन ख�रद र जडान,  

(घ) �म�क �ड�पे�सर ख�रद, 

(ङ) डेर� पसलको सजावट र फोहोर �यव�थापन आ�द, 

(च) पसलमा टायल लगाउन र �स�ल� बनाउन, 

(छ) डेर� पसलको �ब�� क�को भईु निच�लन,े पानी नज�न े र नसो�ने 

�क�समले ढलान गन� वा टायल/माव�ल लगाउन, 

(ज) डेर� पसलमा �योग ग�रन ेऔजार/उपकरणह� फुड�डे �टेनलेस �ट�ल 

ख�रद गन�, 

(झ) डेर� पसलमा काम गन� �यि�ले असल �यव�थापन अ�यास (ए�ोन, 

गमवटु, मा�क, �याप र �लोव) का साम�ी ख�रद गन�, 

(ञ) डेर� पसलमा जाल�/ढोका �यव�थापन।  
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प�र�छेद-६ 

�यापकटर �वतरण 

13. काय��म स� चालन ���या : (१) �यावसा�यक पशपुालन गरेका कृषक 

समूह/स�म�त/सहकार�/�नजी फम�ह�लाई आहाराको समिुचत उपयोग गन� �यापकटर ख�रद तथा 

जडानमा 50%  लागत साझेदार�मा यो काय��म स� चालन ग�रनेछ। 

(२) �वीकृत काय��म, बजेट र अि�तयार� बमोिजम अनसूुची-१ अनसुार �यावसा�यक 

पशपुालन फाम�ह�लाई लि�त गर� १५ �दनको सूचना �काशन गनु� पन�छ। 

(३) ��तावकले अनसूुची-३ अनसुारका कागजातह�, अनसूुची-४ बमोिजमको ढाँचामा 

काय�योजना स�हतको ��ताव समेत संल�न राखी अनसूुची-२ बमोिजमको �नवेदन सूचनामा 

तो�कएको काया�लयमा पेश गनु� पन�छ।  

(४) �यापकटर ख�रद तथा जडानको ला�ग मू�या�न स�म�तले र�तपूव�क पन� आएका 

��तावह�को अनसूुची-5 का आधारमा �थलगत �माणीकरण र अि�तम मू�या�न गनु� पन�छ। 

(5) छनौट भएका ��तावकको काय�योजना �वीकृत गर� काया�लयले अनसुचुी-6 

बमोिजम स�झौता गन�छ। 

प�र�छेद-७ 

अ�तरंग भेटे�रनर� सेवा 

14. काय��म स� चालन ���या: (१) सेवा स� चालन गन� काया�लयले अ�तरंग सेवा स� चालनका 

ला�ग आव�यक परेमा �बरामी पशपु�छ� भना� गर� सघन उपचारको �यव�था गनु� पन�छ। 

(2) �बरामी पशपु�छ�को हेरचाहको ला�ग हेरालकुो �यव�था ग�रनेछ। हेराललुाई 

हेरचाह गरे बापत अध�द� �यामीको दै�नक पा�र��मक िज�ला दररेट अनसुार उपल�ध 

गराईनेछ। 

(3) अ�तरंग उपचार सेवाको ला�ग �वशेष�/�ा�व�धक आव�यकता अनसुार 

काया�लय वा बा�हरबाट �यव�था गन� स�कनेछ। 

(4) �बरामी पशपु�छ�लाई �याउने/लैजाने काय� र उपचार �ममा म�ृय ुहनु गएमा 

सो पशपु�छ�को मतृ शर�रलाई स�बि�धत पश ुधनीले �यव�थापन गनु� पन�छ। 

(5) �बरामी पशपु�छ�को दानापानी, सरसफाई र काया�लयबाट उपल�ध हनु नस�ने 

औषधीह� स�बि�धत पश ुधनीले उपल�ध गनु� गराउन ुपन�छ। 
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(6) उपल�ध �ोत साधनको प�र�ध �भ� रह� सामदुा�यक पशपु�छ�को उपचारको 

�व�ध ग�रनेछ। 

(7) अ�तरंग उपचार सेवामा ख�टने �ा�व�धक/�वशेष�लाई ख�टएको अव�धमा 

काया�लय समयको अिघ प�छ सेवा गरेवापत �देश सरकारको साव�ज�नक खच�को मापद�ड, 

काय��व�ध र �मत�य�यता स�ब�धी �नद� िशका, २०७५ (संसोधन स�हत) अन�ुप स�ुवधा उपल�ध 

हनुेछ। 

(8) अ�तरंग उपचार सेवा स� चालन गन� चा�हने �ा�व�धक/�वशेष� काया�लय 

�मखुले आव�यकता अनसुार खटाउन स�नेछ। 

(9) काया�लयले नपेाल सरकारबाट �नण�य भएका �नश�ुक उपल�ध हनु े

औषधीह�को सूची अनसुारका औष�धह� ख�रद गर� उपल�ध गराउन ुपन�छ। 

15. �वशेष� तथा हेरालकुो काम, कत��य: (१) �वशेष�/�ा�व�धकको काम, कत��य देहाय बमोिजमको 

हनुेछ :- 

(क) �बरामी पशकुो उपचार गन�, 

(ख) जै�वक सरु�ा �यव�थापन गन�, 

(ग) �बरामी तथा पशधुनीलाई िश�, न� तथा सेवाभावको �यवहार गनु�पन�, 

(घ) आव�यकता अनसुारको उपचार सेवा उपल�ध गराउने, 

(ङ) अ�तरंग क�को पूण� सरसफाई तथा फोहोर �यव�थापन �मलाउने। 

(२) हेरालकुो काम र कत��य देहाय बमोिजम हनुेछ :- 

(क) �बरामी पशकुो हेरचाह गन�, 

(ख) आव�यक परेमा �वशेष�/�ा�व�धकलाई सूचना �दने, 

(ग) आव�यकता अनसुार अ�य काय� गन�। 

(3) अ�तरंग उपचार सेवा स� चालन गन� चा�हने �ा�व�धक/�वशेष�लाई काया�लय 

�मखुले आव�यकता अनसुार खटाउन स�नेछ। 
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प�र�छेद-८ 

�थानीय तहको सहकाय�मा एक�कृत फाम� �थापना 

16. काय��म स� चालन ���या: (१) काया�लयले �थानीय तहको सहकाय�मा काय��म स� चालन 

गन�का ला�ग वा�ष�क �वीकृत काय��म, बजेट र अि�तयार� बमोिजम �थानीय तहको सहकाय�मा 

एक�कृत फाम� �थापना ग�रनेछ। 

(२) �थानीय तहको सहकाय�मा एक�कृत फाम� �थापना काय��म स� चालन गदा� 

�यावसा�यक �पमा पशपु�छ� वा म��य �यवसायको कि�तमा दईु पशपुालन �यवसायमा संल�न 

रह� �यवसाय गर� राखेको वा गन� चाहने कृषक, उ�मी/समूह र कृ�ष सहकार�ह�ले �ाथ�मकता 

पाउनेछन।्यस काय��मको स� चालनमा काया�लयले ५० ��तशत र �थानीय तह र कृषकको 

�मश: 35 र 15 ��तशत वा ��तावकको ५० ��तशत लागत साझेदार�मा काय��म स� चालन 

ग�रनेछ। �थानीय तहको लागत साझेदार�को हकमा ��ताव पेश गदा� �थानीय तहको ��तव�ता 

अ�नवाय� संल�न गनु� पन�छ।  

(३) �थानीय तहको सहकाय�मा एक�कृत फाम� �थापना काय��म दधु, फुल, माछा र 

मास ुउ�पादन गन� ��याकलापह�लाई लि�त गर� स� चालन ग�रनेछ। 

(४) यस काय��म अ�तग�त छनौट भएका �थानीय तहह�ले देहाय अनसुारको 

मापद�ड परुा भएका कृषक, उ�मी/समूह र कृ�ष सहकार�ह�लाई काय��म काया��वयन गन� 

स�झौता गनु� पन�छ :- 

(क) दहुनुो गाई १५ गोटा,  

(ख) दहुनुो भ�सी १० गोटा,  

(ग) �मि�त गाई भ�सी पालनको हकमा दहुनुो पश ु१५ गोटा,  

(घ) माउ भेडा/बा�ा ५० गोटा, 

(ङ) माउ बंगरु १० गोटा र मास ुउ�पादनको ला�ग ३० गोटा,  

(च) लेयस� कुखरुा कि�तमा २००० गोटा,  

(छ) �थानीय कुखरुा १००० गोटा, 

(ज) माछापालन पोखर� तराईमा १ हे�टर र पहाडमा ५ रोपनी। 

(५) काय��म स� चालनको ला�ग काया�लयले अनसूुची-1 बमोिजमको ढाँचामा १५ 

�दनको सूचना �काशन गर� ��ताव माग गनु� पन�छ। 
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(६) ��तावकले अनसूुची-३ अनसुारका कागजातह� संल�न गर� अनसूुची-४ 

बमोिजमको ढाँचामा काय�योजना स�हतको ��ताव तयार गर� अनसूुची-२ बमोिजमको ढाँचामा 

�नवेदन सूचनामा तो�कएको काया�लयमा दता� गनु� पन�छ। 

(7) मू�या�न स�म�तले र�तपूव�क पन� आएका ��तावह�को अनसूुची-5 का आधारमा 

�थलगत �माणीकरण र अि�तम मू�या�न गनु� पन�छ।  

(8) छनौट भएका कृषक/समूह/स�म�त/सहकार�/फम�ह�सँग �थानीय तह र काया�लय 

बीच काय�योजना �वीकृत गर� अनसूुची-6 बमोिजमको ढाँचामा स�झौता ग�रनेछ। 

(9) �थानीय तहको सहकाय�मा एक�कृत फाम� �थापना काय��म अ�तग�त छनौट 

भएका �यवसायीह�ले अनदुान रकम �न�न काय�मा खच� गन� स�नेछन ्:- 

(क) फाम�को जै�वक सरु�ा स�हत गोवर �यास �ला�ट �नमा�ण तथा वायो 

ईलेि���सट� उ�पादन लगायतका पूवा�धार �नमा�ण (40 देिख 60 

��तशत),  

(ख) एक�कृत फाम� स� चालन तथा उ�पा�दत ब�तकुो �शोधन, �व�वधीकरण र 

बजार�करणको ला�ग आव�यक पन� साम�ी तथा उपकरणह�, (20 देिख 

40 ��तशत) र 

(ग) पशपु�छ� ख�रद, आहारा तथा औष�ध �यव�थापन (बढ�मा 20 

��तशत)। 

(१0) काया�लयले स�बि�धत फाम� �थापना गन� कृषक/समूह/ स�म�त/सहकार�लाई 

�वीकृत काय�योजना अनसुार काय� �ग�त/स�प� भएको अनगुमन मू�या�न ��तवेदन तथा 

�थानीय तहको �सफा�रसको आधारमा अनदुान रकम �नकासाको ���या अगा�ड बढाईनेछ।  

प�र�छेद-९ 

उ�त पशपु�छ� �ोत के�� �थापना (गाई, भैसी, बंगरु र बा�ा) काय��म 

१7. काय��म स� चालन ���या: (१) पशपुालक फाम�/कृषक/समूह/स�म�त/सहकार�ह�लाई लि�त 

गर� ५० ��तशत लागत साझेदार�मा यो काय��म स� चालन ग�रनेछ। 

(२) काया�लय/�नद�शनालयले िज�ला�तरमा उ�त पशपु�छ� �ोत के�� �थापना 

काय��म स� चालन गन� अनसूुची-१ बमोिजम ढाँचामा रा��य �तरको प��कामा 15 �दने सूचना 

�काशन गर� ��ताव आ�हान गनु� पन�छ।  
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(३) ई�छुक साझेदारले अनसूुची-३ अनसुारका कागजातह� संल�न गर� अनसूुची-४ 

बमोिजमको ढाँचामा काय�योजना स�हतको ��ताव तयार गर� अनसूुची-२ बमोिजमको ढाँचामा 

�नवेदन सूचनामा तो�कएको काया�लयमा दता� गनु� पन�छ। 

(४) पशपुालनमा �यवसाय उ�मखु भएका फाम�/कृषक/समूह/स�म�त/सहकार�लाई 

�ाथ�मकता �दइनेछ। 

(५) उ�त पशपु�छ� �ोत के�� �थापना काय��म स� चालनको ला�ग काया�लयले 

�रतपूव�क पन� आएका ��तावह�लाई मू�या�न स�म�तले अनसूुची-5 को आधारमा �थलगत 

�माणीकरण तथा ��ताव मू�या�न गर� छनौट गन�छ। 

(6) छनौट भएका ��तावकह�को काय�योजना �वीकृत गर� अनसूुची-6 अनसुार 

स�झौता ग�रनेछ। 

(7) यसर� �थापना भएका �ोतके��ले फाम�मा भएका माउ तथा भाले पशपु�छ�को 

पे�ड�ी (बंशाणगुत गणु) अ�भलेख रा� ुपन�छ। य�ता फाम�लाई भ�व�यमा �दश�न, ता�लम तथा 

उपय�ु जातह�को �व�तार तथा �सारको ला�ग �योग गन� स�कनेछ। 

(8) साझेदार सं�थाले अनदुान बापतको रकम उिचत �कारको गोठ �यव�थापन, 

मेिशनर� औजार, भौ�तक संरचना, आहारा, �जनन, पश ु�वा��य, जै�वक सरु�ा, �मता अ�भब�ृ�, 

बजार �यव�थापन, उ�त जातको पश ु�यव�थापन ज�ता काय�मा खच� गन� स�नेछ। 

(9) छनौट भएको ��तावकले �ोतके�� �थापना गर� कि�तमा ५ बष�स�म स� चालन 

गनु� पन�छ। सो काय� नगरेको पाईएमा अनदुान रकम अनदुान�ाह�बाट सरकार� बाकँ� सरह 

असलु उपर ग�रनेछ। 

18. �ोत के�� �थापनाका मापद�डह� : �ोत के�� �थापनाका मापद�डह� देहाय बमोिजम हनुेछ :- 

 (क) गाई/भैसी/बा�ा/बंगरुको ला�ग पशसंु�याको मापद�ड तप�सल 

बमोिजमको हनुेछ :-  

�ववरण छनौटका ला�ग हनुपुन� माउ पश ुसं�या काय��मको अ��यमा पयुा�उनपुन� माउ 

पश ुसं�या 

 गाई भैसी बा�ा बंगरु गाई भैसी बा�ा बंगरु 

�नजी 

�यवसायी/फम� 

१०० ६० ३०० 75 १५० ८० ४०० 150 
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कृषक 

समूह/स�म�त/स

हकार� 

२५० १५० ५०० २०० ४०० २५० ८०० ४०० 

(ख) कृ��म गभा�धान माफ� त �जनन ्गराउन ुपन�, 

(ग) �ोत के�� रहने �थानमा सडक, स�ार, �संचाई, पानी र �बजलु� ज�ता 

भौ�तक पूवा�धारह�को स�ुवधा भएको हनु ुपन�, 

(घ) �यावसा�यक �पमा फाम� स� चालन भइरहेको तथा �व�तारको ला�ग 

स�भावना भएको पकेट ��ेह� हनु ुपन�, 

(ङ) बा�ै म�हना ह�रयो घासँपात उपल�ध हनु स�न े�थान, 

(च) बंगरुको हकमा �थानीय �तरमा नरम घाँसपात उ�पादन हनुे र �नय�मत 

�पमा दानाको उपल�धता हनु स�ने �थान, 

(छ) �नजी फाम�को ला�ग �यूनतम 25 �वगाहा ज�गा हनु ुपन� वा भाडामा भए 

कि�तमा १० बष�को ला�ग भाडामा �लएको स�झौता गर� घाँस खेती 

ग�रएको हनु ुपन�, 

(ज) गाई भैसीको हकमा वा�ष�क �पमा ५० कोरल�/थोरे पाँडी वा दहुनुो 

�ब��को ला�ग उपल�ध गराउन ��तव� हनु ुपन�, 

(झ) बा�ा/भेडाको हकमा वा�ष�क �पमा १०० पठे�ा/पठेङ�ी �ब��को ला�ग 

��तव� हनु ुपन�,  

(ञ) बंगरुको हकमा वा�ष�क �पमा १५० पाठापाठ� �ब��को ला�ग ��तव� 

हनु ुपन�छ। 
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प�र�छेद-१० 

दाना तथा घासँ उ�पादनका ला�ग (मकै/भ�मास उ�पादन तथा साईलेज �नमा�ण) काय��म 

 

19. काय��म स� चालन ���या : (१) काय��म स� चालनका ला�ग काया�लयले �यावसा�यक 

कृषक/समूह/स�म�त/सहकार�/कृ�ष तथा पशपुालन फाम� र दाना तथा साईलेज उ�पादन 

उ�ोगह�लाई लि�त गर� अनसूुची-१ बमोिजमको ढाँचामा दै�नक प��कामा १५ �दनको सूचना 

�काशन गर� ��तावह� माग ग�रनेछ। 

(2) ��तावकले अनसूुची-३ अनसुारका कागजातह� संल�न गर� अनसूुची-४ 

बमोिजमको ढाँचामा काय�योजना स�हतको ��ताव तयार गर� अनसूुची-२ बमोिजमको ढाँचामा 

�नवेदन सूचनामा तो�कएको काया�लयमा दता� गनु� पन�छ। 

(३) मकै तथा भटमास खे�त गन� सहभागी हनुे ��तावकले कुनै एक वा एक भ�दा 

बढ� पशपु�छ� फाम� वा दाना तथा साइलेज उ�पादन गन� उ�ोग वा सहकार� माफ� त ख�रदको 

��तव�ता-प� (स�झौता) पेश गनु� पन�छ। 

(४) काय��म स� चालनको ला�ग काया�लयले �रतपूव�क पन� आएका ��तावह�लाई 

मू�या�न स�म�तले अनसूुची-५ को आधारमा �थलगत �माणीकरण तथा ��ताव मू�या�न 

गन�छ। 

(5) छनौट भएका ��तावकह�को काय�योजना �वीकृत गर� अनसूुची-6 बमोिजमको 

ढाँचामा स�झौता ग�रनेछ। 

(6) �थापना भएका �ोतके��लाई भ�व�यमा �दश�न, ता�लम तथा उपय�ु जातह�को 

�व�तार तथा �सारको ला�ग �योग गन� स�कनेछ। 

(7) मकै तथा भटमास उ�पादनको ला�ग अनसूुची-7 बमोिजम उ�लेख भए अनसुारको 

खेती प�ती अपनाउन ुपन�छ। सो�ह बमोिजम अनदुान रकम उपल�ध गराइनेछ। 

(8) छनौट भएको ��तावकले �ोतके�� �थापना गर� कि�तमा ५ बष�स�म स� चालन 

गनु�पन�छ। सो काय� नगरेको पाईएमा अनदुान�ाह�बाट सरकार� बाँक� सरह असलु उपर 

ग�रनेछ। 

(9) उ�पा�दत मकै तथा भटमास वा घाँसको बजार�करण काय�को ला�ग स�बि�धत 

अनदुान�ाह�ले स�ुनि�तताको ला�ग अ�ीम स�झौता पेश गनु� पन�छ। 
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२0. काय��म स� चालनका मापद�डह� : दाना तथा घाँस उ�पादन काय��ममा सहभागी हनु तथा 

स� चालनको ला�ग देहाय बमोिजमको मापद�ड परुा गनु� पन�छ :- 

मकै तथा भटमास उ�पादन काय�को ला�ग खेती गन� ज�गाको �यूनतम मापद�ड 

�.

सं. 
�ववरण 

�यूनतम �े�फल अ�धकतम �े�फल 

तराई 

हे�टर 

पहाड 

रोपनी 

तराई 

हे�टर 

पहाड 

रोपनी 

१ कृषक १ 10 ५ १०० 

२ कृ�ष तथा पशपुालन फाम� ५ 80 १० २०० 

३ 

दाना तथा साईलेज 

उ�पादन उ�ोग/सहकार�  १० 150 २० ४०० 

प�र�छेद-११ 

आयमूलक पाहापालन काय��म 

21. काय��म स� चालन ���या : (१) काया�लयले आयमूलक पाहापालन काय��म स� चालन गन�का 

ला�ग वा�ष�क �वीकृत काय��म, बजेट र अि�तयार� बमोिजम ५०% लागत साझेदार�मा 

काया�लयले �यावसा�यक कृषक/समूह/स�म�त/सहकार�/लि�त वग�/�नजी फम�ह�ले अनसूुची-१ 

को ढाँचामा १५ �दनको सूचना �काशन गर� ��तावह� माग गन� स�नेछ। 

(२) काय��म स� चालन गदा� पाहापालनको ला�ग �यवि�थत गन� चाहने 

कृषक/समूह/सहकार�/लि�त समूहह�ले �ाथ�मकता पाउनेछन।् 

(३) काय��ममा सहभागी हनुे ��तावकले सो �वषयमा अनभुव हा�सल गरेको हनु ु

पन�छ। 

(४) ��तावकले अनसूुची-३ अनसुारका कागजातह� संल�न गर� अनसूुची-४ 

बमोिजमको ढाँचामा काय�योजना स�हतको ��ताव तयार गर� अनसूुची-२ बमोिजमको ढाँचामा 

�नवेदन सूचनामा तो�कएको काया�लयमा दता� गनु� पन�छ। 

(५) आयमूलक पाहापालन काय��म स� चालनको ला�ग स�बि�धत काया�लयले 

�रतपूव�क पन� आएका ��तावह�लाई मू�य�न स�म�तले अनसूुची-5 अनसुार �थलगत 

�माणीकरण तथा ��ताव मू�या�न गन�छ।  
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(6) मू�या�न स�म�तबाट �सफा�रस भएका ��तावह�को �वीकृ�त काय��म 

काया��वयन स�म�तले उपय�ुताको आधारमा गन�छ।  

(7) छनौट भएका ��तावकह�को काय�योजना �वीकृत गर� अनसूुची-6 अनसुार 

स�झौता ग�रनेछ। 

(8) आयमूलक पाहापालन काय��म अ�तग�त छनौट भएका ��तावकह�ले अनदुान 

रकम �न�न काय�मा खच� गन� स�नेछन ्:- 

(क) आयमूलक पाहापालन काय��म स� चालनका ला�ग पूवा�धार 

�नमा�ण(मपोखर� �नमा�ण, तारजाल� आद�), 

(ख) �शोधन तथा बजार�करण र 

(ग) पाहापालनमा �योग हनुे आव�यक औजंार उपकरणह� ख�रद। 

प�र�छेद-१२ 

घासेँ बाल� �ोत के�� �थापना 

२2. काय��म स� चालनका ���या : (१) घाँसे बाल� �ोत के�� �थापना �वीकृत काय��म, बजेट र 

अि�तयार� रकमको ५०% लागत साझेदार�मा स� चालन ग�रनेछ। 

(२) काया�लयले कृषक/समूह/स�म�त/सहकार�ह�लाई लि�त गर� अनसुचुी-१ 

बमोिजमको ढाँचामा १५ �दने सूचना �काशन गर� ��ताव माग गन�छ। 

(३) ��तावकले अनसूुची-३ अनसुारका कागजातह� संल�न गर� अनसूुची-४ 

बमोिजमको ढाँचामा काय�योजना स�हतको ��ताव तयार गर� अनसूुची-२ बमोिजमको ढाँचामा 

�नवेदन सूचनामा तो�कएको काया�लयमा दता� गनु� पन�छ।  

(४) काय��म स� चालनको ला�ग स�बि�धत काया�लयले �रतपूव�क पन� आएका 

��तावह�लाई मू�या�न स�म�तले अनसूुची-5 बमोिजम �थलगत �माणीकरण तथा ��ताव 

मू�या�न गन�छ। 

(5) मू�या�न स�म�तबाट �सफा�रस भएका ��तावह� काय��म काया��वयन स�म�तले 

उपय�ुताको आधारमा �वीकृत गन�छ।  

(6) छनौट भएका ��तावकह�को काय�योजना �वीकृत गर� अनसूुची-6 अनसुार 

स�झौता ग�रनेछ। 

(7) यसर� �थापना भएका घाँसे बाल� �ोत के��लाई भ�व�यमा �दश�न, ता�लम तथा 

उपय�ु जातह�को �व�तार तथा �सारको ला�ग �योग गन� स�कनेछ। 
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(8) छनौट भएको ��तावकले �ोतके�� �थापना गर� कि�तमा ५ बष�स�म स� चालन 

गनु�पन�छ।सो काय� नगरेको पाईएमा अनदुान�ाह�बाट सरकार� बाँक� सरह असलु उपर ग�रनेछ। 

(9) कृषक समूहको हकमा कि�तमा १० जना सद�य हनु ुपन�छ। 

(१0) �बउ उ�पादक कृषक समूह गठन गदा� स�भा�यताको आधारमा यवुा, म�हला, 

द�लत, �यून आय�ोत भएका सीमा�तकृत समूह ज�ता समूहलाई �ाथ�मकता �दन ुपन�छ।  

(11) घाँस खेतीमा �यवसायो�मखु भएका कृषक/समूह/स�म�त/सहकार�/�नजी 

फम�लाई �ाथ�मकता �दइनछे। 

(१2) �बउ ब�ृ�बाट उ�पा�दत घाँसको बीउको बजार �यव�था 

कृषक/समूह/स�म�त/सहकार�/�नजी फम� आफ� ले गनु� पन�छ र म��ालय तथा मातहतका 

काया�लयलाई आव�यक परेमा सरकार� दररेटमा उपल�ध गराउन ुपन�छ। 

(१3) �बउ ब�ृ�मा संल�न कृषकह�ले बीउ उ�पादन ��व�ध अनसुार नै बीउ उ�पादन 

गनु� पन�छ। यस स�ब�धी ता�लम तथा �मता अ�भब�ृ� काय��म स�बि�धत �नकायले गन�छ। 

(१4) छनौट भएका कृषक/समूह/स�म�त/सहकार�/नजी फम�ले िज�लाको माग 

बमोिजम घाँस खेती तथा घाँसका �बउ/से�स/ि�लप/बेना�ह�को उ�पादन गनु� पन�छ। 

(१5) �थापना भएका घासँको �ोत के��मा भ�व�यमा �दश�न, ता�लम तथा उपय�ु 

जातह�को �व�तार तथा �सारको ला�ग �योग गन� स�कनेछ। 

(१6) छनौट भएका कृषक समूह/स�म�त/सहकार�/�नजी फम�ले घाँसे बाल� �ोत 

के�� �थापनाको ला�ग गणु�तर�य �बउको �योग गनु� पन�छ। 

(१7) कृषक/समूह/स�म�त/सहकार�ले घाँसे बाल� �ोत के�� �थापनाको ला�ग 

तराईमा कि�तमा १ हे�टर तथा पहाडमा १० रोपनी हनु ुपन�छ।  

(18) छनौट भएका कृषक/समूह/स�म�त/सहकार�/�नजी फम�लाई घासँको नस�र� 

�थापना, �संचाई �यव�थापन, घाँस खेतीमा �योग हनुे य�� उपकरण ख�रद, ��ेड� मेिशन, �बउ 

भ�डारण तथा स�य, ��ेस� �लोर �नमा�ण, घासँको बीउ/से�स/ि�लप/बेना�ह� ख�रद गन� 

स�कनेछ। 

(19) म��ालय वा म��ालय मातहतको �नकायबाट �वगत दईु आ�थ�क वष� �भ� 

सोह� �बषयमा अनदुान �ा� गरेका अनदुान�ाह�लाई यस काय��ममा समावेश ग�रने छैन। 
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प�र�छेद-१३ 

पशपु�छ� स�ब�धी जानकार�/�व��न/�दवस/महो�सव  

(रे�वज, भेटे�रनर�, द�ुध, पशपु�छ�, अ�डा �दवस आ�द ) 

 

23. काय��म स� चालन ���या : (१) काया�लयले आ�नो वा�ष�क �वीकृत काय��ममा बजेट 

�यव�था गर� �व� रे�वज �दवस, �व� भेटे�रनर� �दवस, �व� द�ुध �दवस, �व� पशपु�छ� �दवस, 

�व� अ�डा �दवस, �व� मा��य �दवस/महो�सवह�को आयोजना गन�छ। 

(२) �दवस/महो�सवलाई �भावकार� बनाउन सरोकारवालाको बैठक बोलाई आव�यक 

छलफल, पूव� तयार� र िज�मेवार� बाँडफाँड गन� स�कनेछ।  

 (३) काय��मका ला�ग �व�नयोिजत बजेट �न�न काय�मा खच� गन� स�कनेछ:- 

(क) �दवसका ला�ग आव�यकता अनसुार सवार� साधन र अ�य उपय�ु 

साधन भाडामा �लन, 

(ख) इ�धन ख�रद र �व�तुीय साम�ी ख�रद वा भाडामा �लन, 

(ग) सजावटका साम�ीह� तलु, �यानर, पो�टर छपाई, सा�द�भ�क डमी ख�रद/ 

�नमा�ण र ढुवानी, 

(घ) �दवस/महो�सवमा संल�न हनुेह�को खाजा, पानी, �टेसनर� खच�। 

प�र�छेद-१४ 

सचेतना/जनचेतना/�ान सूचना इकाई क�/काय��म 

24. काय��म स� चालन हनु े ��ेह� : काया�लयले वा�ष�क �वीकृत काय��म अनसुार सचेतना, 

जनचेतना, �ान सूचना इकाई क� अ�भव�ृ� स�ब�धी �न�न काय��मह� स� चालन गन� स�नेछ 

:- 

(क) �व�छ माछा, मास,ु फुल उ�पादन र उपभोग �व��नका ला�ग सचेतना 

गो�ी, 

(ख) �व�छ दधु उ�पादन र उपभोग �व��नका ला�ग सचेतना गो�ी, 

(ग) गइुठा �यव�थापनका ला�ग सचेतना अ�भयान, 

(घ) �थानीय तहका �ा�व�धक तथा सरोकारवालाह� सँग अ�तर��या,  

(ङ) पशपु�छ� बीमा स�ब�धी गो�ी, 
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(च) जनचेतनामूलक साम�ीह�को छपाई र �वतरण, 

(छ) �ान सूचना इकाई क� �थापना। 

25. काय��म स� चालन ���याः (१) काया�लय र �थानीय तहको सम�वयमा सरोकारवालाह�लाई 

आम��ण गर� पशपु�छ� तथा पशपु�छ�ज�य पदाथ� उ�पादक, संकलक, �शोधक, �यवसायी, 

�यापार�, उपभो�ा, स�ारकम� आ�दको सचेतना अ�भव�ृ�सँग स�बि�धत �बषयमा काय�लयले 

अ�तर��या गो�ीह�को आयोजना गन� स�नेछ।  

(२) गो�ीको उ�े�यसँग मेल खानेगर� दधु, फुल र माछा मास ु ज�ता पशजु�य 

पदाथ�को उ�पादन, स�लन, �शोधन, भ�डारण र बजार�करणमा गनु�पन� सधुार तथा पश ु

वधशाला/वध�थल र मास ुपसल सधुार स�व�धी �व�मान ऐन कानूनको काया��वयनलाई सघाउ 

प�ुने �क�समका काय�प�ह� ��ततु गन� स�कनेछ।  

(३) सचेतनामूलक गो�ी र अ�तर��या काय��मह�मा उपभो�ा �हत 

संघ/सं�थासँगको सम�वय र अगवुाईमा स� चालन गन� स�कनेछ। 

(४) आम उपभो�ाको �हत संर�णमा सघाउ प�ुने गर� पशपु�छ� तथा पशपु�छ�ज�य 

पदाथ�को उ�पादन, �ब�� �वतरण र उपभोग �व��नमा सहायक हनु स�ने �क�समका 

जनचेतनामूलक ��य��य साम�ीह� (Audio-visuals) �काशन, �सारण र �वतरण गन� स�कनेछ। 

(५) जनचेतनामूलक साम�ीह� रे�डयो, टेल��भजन, प�प��का तथा आम स�ारका 

मा�यमह� माफ� त �चार �सार गर� सरोकारवालाह�लाई ससूुिचत गन� स�कनछे। 

(६) वा�ष�क �वीकृत काय��म, बजेट र अि�तयार� मतुा�बक जनचेतनामूलक 

साम�ीह�को उ�पादन र �चार �सारका ला�ग खच� गन� स�कनेछ।  

(७) खच�को मापद�ड �देश सरकार, �देश नं. ५, साव�ज�नक खच�को मापद�ड, 

काय��व�ध र �मत�य�यता स�व�धी �नद� िशका, २०७५ (संशोधन स�हत) तथा �च�लत कानून 

बमोिजम हनुेछ। 

  

 प�र�छेद-१५ 

छुप� एवं िचज उ�ोग �थापना  

 26. काय��म स� चालन ���या : (१) वा�ष�क �वीकृत काय��म, बजेट र अि�तयार� बमोिजम 

स�बि�धत काया�लयले छुप� एवं िचज उ�ोग �थापना गन�का ५०% लागत सझेदार�मा अनसूुची-१ 

अनसुारको ढाँचामा १५ �दने सूचना �काशन गर� ��तावह� आ�हान गन�छ। 
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(२) काय��म अ�तग�त छनौट हनुे दूध तथा द�ुधज�य उ�मी/डेर� पसल तथा द�ुध 

सहकार�ह� काय��म स� चालनका ला�ग �नयमानसुार दता� र न�वकरण भएको हनु ुपन�छ। 

(३) ��तावकले अनसूुची-३ अनसुारका कागजातह� संल�न गर� अनसूुची-४ 

बमोिजमको ढाँचामा काय�योजना स�हतको ��ताव तयार गर� अनसूुची-२ बमोिजमको ढाँचामा 

�नवेदन सूचनामा तो�कएको काया�लयमा दता� गनु� पन�छ।  

(४) काय��म स� चालनको ला�ग काया�लयले �रतपूव�क पन� आएका ��तावह�लाई 

मू�या�न स�म�तले अनसूुची-5 को आधारमा �थलगत �माणीकरण तथा ��ताव मू�या�न गन�छ। 

(5) काय��म काया��वयन स�म�तले मू�या�न स�म�तबाट �सफा�रस भएका 

��तावह�को �वीकृ�त उपय�ुताको आधारमा गन�छ।  

(6) छनौट भएको ��तावकले उ�ोग �थापना गर� कि�तमा 7 बष�स�म स� चालन 

गनु�पन�छ। सो काय� नगरेको पाईएमा अनदुान�ाह�बाट सरकार� बाँक� सरह असलु उपर 

ग�रनेछ। 

(7) छनौट भएका ��तावकह�को �वीकृत काय�योजना अनसुार अनसूुची-6 बमोिजम 

स�झौता ग�रनेछ। 

(8) �थापना भएका छुप� एवं िचज उ�ोग भ�व�यमा �दश�न, ता�लम तथा उपय�ु 

��व�धको �व�तार तथा �सारको ला�ग �योग गन� स�कनेछ। 

(9) छुप� एवं िचज उ�ोग �थापना सहयोग काय��म सहभागी हनुे आवेदकले दै�नक 

2०० �ल. �शो�धत दूधबाट द�ुधज�य पदाथ�को �व�वधीकरण ग�ररहेको हनु ुपन�छ। 

(१0) स�बि�धत साझेदारले �व��यकर द�ुधज�य पदाथ� �ब�� �वतरण स�ब�धी 

आचार सं�हता (Good Milk Handling Practice) लागू गन� ��तब� हनु ुपन�छ। 

प�र�छेद-१६ 

दूध �शोधन तथा �व�वधीकरण उ�ोगको ला�ग सहयोग काय��म  

27. काय��म स� चालन ���या : (१) काया�लय/�नद�शनालयले दधु �शोधन तथा �व�वधीकरण 

उ�ोग �थापना गन� ५०% लागत साझेदार�मा अनसूुची-१ अनसुारको ढाँचामा १५ �दने सूचना 

�काशन गर� ��ताव आ�ान गन�छ। 
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(२) उ�ोग �थापना सहयोग काय��म स� चालन गदा� दूधको कारोवारमा संल�न वा 

यसलाई �यवि�थत गन� चाहने दूध तथा द�ुधज�य उ�मी/डेर� पसल तथा द�ुध सहकार� र �नजी 

फाम�ह�ले �ाथ�मकता पाउनेछन।् 

(३) काय��म अ�तग�त छनौट हनुे उ�ोग �थानीय तह वा �नयमानसुारको सरकार� 

�नकायमा आ�धका�रक दता� र नवीकरण भएको हनु ुपन�छ। ��तावकले अनसूुची-३ अनसुारका 

कागजातह� संल�न गर� अनसूुची-४ बमोिजमको ढाँचामा काय�योजना स�हतको ��ताव तयार 

गर� अनसूुची-२ बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन सूचनामा तो�कएको काया�लयमा दता� गनु� पन�छ। 

(४) काय��म स� चालनको ला�ग स�बि�धत काया�लयले �रतपूव�क पन� आएका 

��तावह�लाई मू�या�न स�म�तले अनसूुची-5 का आधारमा �थलगत �माणीकरण तथा ��ताव 

मू�या�न गन�छ। 

(5) काय��म काया��वयन स�म�तले मू�या�न स�म�तबाट �सफा�रस भएका 

��तावह�को उपय�ुताको आधारमा �वीकृत गन�छ।   

(6) छनौट भएका ��तावकह�को �वीकृत काय�योजना अनसुार अनसूुची-6 बमोिजम 

स�झौता ग�रनेछ। 

(7) उ�ोग �थापनामा सहभागी हनुे आवेदकले दै�नक २००० �ल. �शो�धत दूधबाट 

द�ुधज�य पदाथ�को �व�वधीकरण गनु� पन�छ। 

(8) स�बि�धत साझेदारले �व��यकर द�ुधज�य पदाथ� �ब�� �वतरण स�ब�धी आचार 

सं�हता (Good Milk Handling Practice) लागू गन� ��तब� हनु ुपन�छ। 

(9) छनौट भएका ��तावकले उ�ोग स� चालनका ला�ग �म�क �याकेिज� मेिशन, 

�म�क पा�चरुाइजर य�ुनट, िच�ल��याट, ��म से�टेर, बटरचन�र, आइस��म मेिशन, खवुा 

बनाउने मेिशन, प�नर बनाउने मेिशन, वातावरणीय अनकुु�लत कोठा, �ड��ले ��ज लगाएत अ�य 

आव�यक मे�सनर� उपकरणह�, �भ�ा र भईुमा टायल लगाउने वा माव�ल �ब�ाउने, पानी 

�ा�ी र हो�ड�ङ बोड�, दूध �शोधन गदा� �न�कन ेफोहोर �यव�थापन तथा पूवा�धार �नमा�ण गन� 

स�कनेछ। 

(१0) द�ुधज�य पदाथ� �व�� �वतरणका ला�ग �ससा तथा जाल�को पा�ट�शन तथा 

आव�यक पूवा�धार तयार गन� स�कनेछ।  

 

28. उ�ोग छनौटको मापद�ड: उ�ोगह�ले देहाय बमोिजमको मापद�ड पूरा गनु� पन�छ :- 
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(क) उ�ोग �नयमानसुार दता� भएको हनुपुन�, 

(ख) �वगत दईु आ�थ�क वष� �भ� सरकार� �नकायह�बाट � १०,००,००० वा 

दश लाख भ�दा बढ� सोह� �वषयमा अनदुान न�लएको, 

(ग) दूध तथा द�ुधज�य पदाथ� उ�पादन, �व�वधीकरण र बजा�रकरणमा स�लन 

भएको कृषक उ�मीलाई �ाथ�मकता �दईने, 

(घ) आ�नै �वा�म�वमा ज�गा भएका साझेदार� सं�थालाई �ाथ�मकता �दईने, 

(ङ) भाडामा भए क�तीमा दश वष�को ला�ग भाडामा �लएको स�झौता हनु ुपन�, 

(च) साझेदार सं�थामा दै�नक २000 �ल. दूध स�लन वा उ�पादन गर� 

�शोधन तथा �व�वधीकरण गरेको हनु ुपन�। 

प�र�छेद-१७ 

पोषण सधुारको ला�ग स�ुरु/बंगरु र �थानीय कुखरुा पालन काय��म 

 

29. काय��म स� चालन हनु े��े : �देश सरकार, �देश नं. ५ अ�तग�त म�ुय म��ी �ामीण �वकास 

काय��म लागू भएका �थानीय तहह�मा स� चालन हनुेछ। 

30. काय��मका �वषयगत ��ेह�ः यो काय��मको �वषयगत �े� देहाय बमोिजम हनुेछ :- 

(क) �थानीय कुखरुा पालन काय��म। 

(ख) बंगरु/स�ुुर पालन काय��म। 

31. �थानीय कुखरुा पालन काय��म स� चालन ���या : (१) �वीकृत वा�ष�क काय��म, बजेट र 

अि�तयार�को प�र�ध �भ� रह� म�ुयम��ी �ामीण �वकास काय��म लागू भएका �थानीय तहको 

सम�वयमा �समा�तकृत समदुाय (द�लत, म�हला, म�ु कमैया लगायत) लाई काया�लयले ८०% 

अनदुान उपल�ध गराउन �ाथ�मकता �दई छनौट ग�रनेछ। 

(२) काया�लयले साझेदार�मा काय��म स� चालन गन� अनसूुची-१ अनसुारको ढाँचामा 

१५ �दने सूचना �काशन गर� ��ताव आ�ान गन�छ। 

(३) ��तावकले अनसूुची-२ को ढाँचामा समूहले �नवेदन पेश गनु� पन�छ। 

(4) छनौट भएका �थानह�लाइ� काय��म काया��वयन स�म�तबाट अनमुोदन गराउन ु

पन�छ।  
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(5) काय��म स� चालन गन� छनौट भएको �थानीय तहको वडामा क�तीमा १० जना 

कृषकह�को ३ समूह गठन गन� वा सोह� �थानमा परुानो समूह भएमा सोह� समूहलाई प�रचालन 

गर� काय��म काया��वयन ग�रनेछ। 

(6) ��त कृषक ५० वटा ६ ह�ा हकुा�इ�एको �ामीण कुखरुाको च�ला वा �थानीय 

कुखरुाका च�ला ख�रद तथा खोर �नमा�णमा अनदुान �दइनेछ।  

(7) खोप र परजीवी �नय��ण काय�का ला�ग देहाय बमोिजमको सहयोग उपल�ध 

गराईनेछ:- 

 

�.सं. काय��म �ववरण इकाई प�रमाण दर �. कै�फयत 

१ खोर �नमा�ण सं�या ३० ५०००  

२ च�ला ख�रद र 

ढुवानी 

सं�या १५०० २२५ कुखरुा �वकास फम� खजरुा 

वा �डुर कृषकबाट ६ ह�े 

च�ला ख�रद गनु� पन� 

३ औष�ध,खोप, परजी�व 

�नय��ण 

पटक २ ३७५०  

४ �थलगत ता�लम पटक १ ५००० खाजा खच�  

 ज�मा      

 

 32. बंगरु/स�ुरु पालन काय��म स�ालन ���या : (१) वा�ष�क �वीकृत काय��म, बजेट र 

अि�तयार�को प�र�ध �भ� रह� म�ुयम��ी �ामीण �वकास काय��म लागू भएका �थानीय तहको 

सम�वयमा सीमा�तकृत समदुाय (द�लत, म�हला, म�ु कमैया लगायतका) लाई �ाथ�मकता �दई 

काया�लयले ८०% अनदुान उपल�ध गराउन छनौट ग�रनेछ। 

(२) काया�लयले साझेदार�मा काय��म स� चालन अनसूुची-१ अनसुारको ढाँचामा 7 

�दने सूचना �काशन गर� ��ताव आ�ान गन�छ। 

(३) ��तावकले अनसूुची-२ को ढाँचामा सामू�हक �पमा �नवेदन पेश गनु� पन�छ। 

(4) छनौट भएका �थानह�लाइ� काय��म काया��वयन स�म�तबाट अनमुोदन गराउन ु

पन�छ।  
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(5) काय��म स� चालन गन� छनौट भएको �थानीय तहको एक वडामा क�तीमा १० 

जना कृषकह�को २ समूह गठन गन� वा सोह� �थानमा परुानो समूह भएमा सोह� समूहलाई 

प�रचालन गर� काय��म काया��वयन ग�रनेछ। 

(6) बंगरु/स�ुुरपालन तफ�  ��त कृषक २ पाठापाठ� ख�रद, खोर �नमा�ण, खोप, 

परजीवी �नय��ण र दाना ख�रद काय�का ला�ग देहाय बमोिजमको सहयोग उपल�ध गराईनेछ:- 

�.सं. काय��म �ववरण इकाई प�रमाण दर �. कै�फयत 

१ खोर �नमा�ण सं�या २० १००००  

२ पाठापा�ठ ख�रद र 

ढुवानी 

सं�या ४० ६००० सरकार� तथा �नजी ��डर फाम�बाट 

४५ �दन पगेुको ख�रद गनु� पन� 

३ औष�ध,खोप, परजी�व 

�नय��ण 

पटक २ ५०००  

४ दाना ख�रद पटक १ ४५०००  

५ �थलगत ता�लम पटक १ ५००० खाजा खच�  

 ज�मा     

 

(7) काय� स�प� भए प�ात अनदुान�ाह�ले काय�स�प� ��तवेदन र आव�यक �वल 

भरपाई स�हत तो�कएको समय �भ� भ�ुानी माग गनु� पन�छ र सो अनसुार �थलगत अनगुमन गर� 

लागतका आधारमा �नयमानसुारको कर क�ी गर� समूहलाई ए�सपेयी चेक माफ� त भ�ुानी 

�दईनेछ। 

 (8) समूहले काम स�प� गर� भ�ुानीको ला�ग �न�नानसुारका कागजातह� संल�न 

राखी काया�लयमा �नवेदन पेश गनु� पन�छ :- 

(क)   ख�रद ग�रएको साम�ी, पाठापाठ�, च�ला आ�दको �वल भरपाई, 

(ख)  खोर �नमा�ण गरेको फ़ोटाह�, 

(ग)  �थानीय तहको �सफ़ा�रस, 

(घ)  काम स�प� भएको अनगुमन ��तवेदन। 
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33. अनगुमन, मू�याकंन तथा ��तवेदन स�ब�धी �यव�थाः अनगुमन तथा मू�या�न काया�लय र �थानीय 

तहले गन�छन।् समूहले मा�सक, चौमा�सक तथा वा�ष�क �ग�त ��तवेदन काया�लयमा पठाउन ु

पन�छ। 

प�र�छेद-१८ 

घासेँ बाल� बीउ उ�पादनका ला�ग क��ा�ट फा�म�� 

 

34. काय��म स� चालनका मापद�डह� : घाँसे बाल� बीउ उ�पादनको ला�ग क��ा�ट फा�म�� गन� 

तप�सलको मापद�ड परुा गनु� पन�छ:- 

घाँसेबाल� बीउ उ�पादनको ला�ग क��ा�ट फा�म�� खेती गन� ज�गाको �यूनतम मापद�ड 

�.सं. �ववरण 
�यूनतम �े�फल 

तराई हे�टर पहाड रोपनी 

१ कृषक १ ५ 

२ कृ�ष तथा पशपुालन फाम� ५ १५ 

३ समूह/स�म�त/सहकार� ५ २५ 

 

35. काय��म स�ालन ���या : (1) काय��ममा जै, भेच, ब�स�म र �टयोसे�ट� घाँसको बीउ उ�पादन 

गनु� पन�छ। 

(२) घाँसे बाल� �बउ उ�पादन क��ा�ट फा�म��का ला�ग काया�लयले लागत 

साझेदार�मा काय��म स�ालन गन� �यावसा�यक कृषक/कृ�ष तथा पशपुालन फाम� 

समूह/स�म�त/सहकार�लाई लि�त गर� अनसूुची-१ बमोिजमको ढाँचामा १५ �दनको सूचना 

�काशन गर� ��तावह� माग गन�छ। 

(३) ��तावकले अनसूुची-३ अनसुारका कागजातह� संल�न गर� अनसूुची-४ 

बमोिजमको ढाँचामा काय�योजना स�हतको ��ताव तयार गर� अनसूुची-२ बमोिजमको ढाँचामा 

�नवेदन सूचनामा तो�कएको काया�लयमा दता� गनु� पन�छ।  

(४) ��ताव दता� गदा� देहायको कागजात पेश गनु� पन�छ :-  

(क) स�बि�धत �नकायमा सं�था दता� भएको दता� �माण-प�को ��त�ल�प 

(�यि�गत कृषकको हकमा नपन�), 
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(ख) �थायी लेखा न�बर �माण-प�को ��त�ल�प,  

(ग) स�बि�धत अनदुान�ाह�को नाग�रकताको �माण-प�को ��त�ल�प, 

(घ) गत आ.व.को लेखा पर��ण ��तवेदन र कर च�ुा �माण-प�को 

��त�ल�प (कृषकको हकमा नपन�), 

(ङ) खेती गन� ज�गा आ�नो भएमा लाल पजुा�को ��त�ल�प र ज�गा भाडामा 

भएमा ज�गा धनीसँग भएको स�झौताको ��त�ल�प, 

(५) काय��म स� चालनको ला�ग �रतपूव�क पेश भएका ��तावह�को मू�या�न 

स�म�तले अनसूुची-5 को आधारमा �थलगत �माणीकरण तथा ��तावह�को मू�या�न गन�छ। 

(6) �बउ उ�पादन गन� कृषक, काया�लय र ख�रद गन� �यवसायी बीच आपसी 

समझदार�को आधारमा ��प�ीय स�झौता गराई काय��म स� चालन ग�रनेछ। 

(7) काय��म स� चालन गदा� कृषकह�लाई अनसूुची-7 बमोिजम रकम उपल�ध 

गराईनेछ:-  

(8) �वीकृत ��तावकह�लाई काय��म स� चालनको ला�ग काय�योजना �वीकृत गर� 

अनसूुची-6 बमोिजम स�झौता ग�रनेछ। 

(9) घाँसको उ�पा�दत �बउ बजार�करण काय�को ला�ग काया�लयले ते�ो प�सँग दो�ो 

प�लाई उ�पा�दत �बउ �व��को स�ुनि�तता हनुे गर� अ�ीम स�झौता गराउन ुपन�छ। 

प�र�छेद-२० 

स�म�त स�व�धी �यव�था 

३६. �नद�शक स�म�तः (1) यस काय��व�ध बमोिजम काय��म स� चालनको ला�ग नी�तगत �यव�था तथा 

सम�या समाधान स�ब�धमा आव�यक �नद�शनका ला�ग देहाय बमोिजमको �नद�शक स�म�त गठन 

हनुेछः- 

(क) म��ी भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय अ�य� 

(ख) सिचव भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय सद�य  

(ग) �मखु पशपु�छ� �वकास महाशाखा सद�य सिचव 

 

(२) �नद�शक स�म�तले आव�यकता अनसुार बढ�मा तीन जना �वशेष� वा 

पदा�धकार�लाई स�म�तको बैठकमा आम��ण गन� स�नेछ। 
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37. काय��म काया��वयन स�म�त : (१) काय��म स� चालनको ला�ग �नद�शनालयमा देहाय 

बमोिजमको काय��म काया��वयन स�म�त गठन हनुछेः- 

(क) �नद�शक (पशपु�छ� तथा म��य �वकास �नद�शनालय)                  संयोजक 

(ख) व�र� अ�धकृत ��त�न�ध (कृ�ष �वकास �नद�शनालय)                   सद�य 

(ग) महाशाखा �मखु (पशपु�छ� �वकास महाशाखा, म��ालय)               सद�य 

(घ  शाखा �मखु (पशपु�छ� उ�पादन तथा बजार �व��न)          सद�य 

(ङ) लेखा �मखु (पशपु�छ� तथा म��य �वकास �नद�शनालय)                सद�य 

(च) व�र� पश ु�वकास/व�र� पश ुिच�क�सक/व�र� म��य �वकास अ�धकृत  

    (पशपु�छ� तथा म��य �वकास �नद�शनालय)                      सद�य-सिचव 

 

(2) िज�ला �तरका काय��म स� चालनको ला�ग स�बि�धत िज�लामा देहाय बमोिजमको 

काय��म काया��वयन स�म�त गठन हनुेछः- 

(क) �मखु भेटे�रनर� अ�पताल तथा पश ुसेवा �व� के�� संयोजक 

(ख) अ�धकृत ��त�न�ध कृ�ष �ान के�� सद�य 

(ग) ��त�न�ध  िज�ला सम�वय स�म�त(कृ�ष हेन�) सद�य 

(घ) अ�धकृत ��त�न�ध �देश लेखा �नय��क/कोष तथा लेखा �नय��क काया�लय सद�य 

(ङ) अ�धकृत  पश ु�वकास तथा ��व�ध �सार शाखा सद�य सिचव 

 

(3) काय��म काया��वयन स�म�तले आव�यकता अनसुार बढ�मा तीन जना �वशेष� वा 

पदा�धकार�लाई स�म�तको बैठकमा आम��ण गन� स�नेछ। 

(4) यस काय��व�धको �व�भ� दफाह�मा उ�लेिखत काम, कत��य र अ�धकारको 

अ�त�र� काय��म काया��वयन स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ:-  

(क) मू�या�न भई आएका ��तावह� उपर छलफल गर�  औिच�य हेर� �वीकृत 

गन�, 

(ख) कुनै वा सवै ��ताव अ�प� लागेको ख�डमा पनुः मू�या�न गन�का ला�ग 

मू�या�न स�म�तमा �फता� पठाउन स�नेछ भने आव�यकता अनसुार �थलगत 

�माणीकरण काय� पनु गराउन स�नेछ। 

 

38. काय��म मू�या�न स�म�त : (1) काय��म स� चालन गन�का ला�ग पेश भएका ��तावह�को 

मू�या�न गन� �नद�शनालयमा देहाय बमोिजमको मू�या�न स�म�त गठन हनुेछ :- 

     (क) स�बि�धत व�र� अ�धकृत,        �नद�शनालय            संयोजक  

     (ख) शाखा �मखु, पशपु�छ� तथा बजार �व��न शाखा, �नद�शनालय       सद�य 
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     (ग) म��य �वकास अ�धकृत,म��य �वकास शाखा, �नद�शनालय              सद�य 

     (घ) लेखा �मखु,        �नद�शनालय                              सद�य 

     (ङ) स�बि�धत अ�धकृत                      सद�य-सिचव 

 

(2) िज�लामा स� चालन हनुे काय��म स� चालनका ला�ग पेश भएका ��तावह�को 

मू�या�न गन� स�बि�धत िज�लामा देहाय बमोिजमको मू�या�न स�म�त गठन हनुेछ :- 

 

(क) पश ु�वकास अ�धकृत भेटे�रनर� अ�पताल तथा पश ुसेवा �व� के�� संयोजक 

(ख) अ�धकृत ��त�न�ध कृ�ष �ान के��  सद�य 

(ग) पश ुसेवा �ा�व�धक भेटे�रनर� अ�पताल तथा पश ुसेवा �व� के�� सद�य सिचव 

 

(३) मू�या�न स�म�तले बढ�मा तीन जना कुनै �व�, �वषशे� वा पदा�धकार�लाई 

स�म�तको बैठकमा आम��ण गन� स�नेछ। 

(4) यस काय��व�धको �व�भ� दफाह�मा उ�लेिखत काम, कत��य र अ�धकारको 

अ�त�र� मू�या�न स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछः 

(क) पेश भएका ��तावह�को अनसूुची-5 बमोिजम मू�या�न गर� छनौट तथा 

�वीकृ�तको ला�ग काय��म काया��वयन स�म�त सम� पेश गन�, 

(ख) �थलगत �माणीकरण गन�/गराउने, 

(ग) �थलगत �माणीकरणबाट �ा� �रप�टको आधारमा मू�या�न गर� काय��म 

काया��वयन स�म�तमा �सफा�रस गन� र 

(घ) काय��म काय��वयन स�म�तले �नद�शन गरेका कामह� गन�। 

प�र�छेद-21 

भ�ुानी ���या 

३9. भ�ुानीको ला�ग पेश गनु� पन� कागजात: (१) काय��ममा सहभागी कृषक/समूह/स�म�त/ 

सहकार� तथा �नजी फाम�ले काम स�प� गर� भ�ुानीको ला�ग �न�नानसुारका कागजातह� 

संल�न राखी काया�लय/�नद�शनालयमा �नवेदन पेश गनु� पन�छ। यसर� भ�ुानीका ला�ग �नवेदन 

पेश गदा� देहाय बमोिजमको कागजातह� संल�न रािख पेश गनु� पन�छ :- 

(क) स�झौता-प�को ��त�ल�प र काया�देशको ��त�ल�प, 

(ख) �वीकृत काय�योजनाको ��त�ल�प र तो�कए बमोिजमको ��याकलापमा 

ग�रएको खच�को �ववरण, 
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(ग) �नमा�ण काय�का ला�ग �ा�व�धकले तयार गरेको �बल, 

(घ) काय�स�प� ��तवेदन र नापी �कतावको स�ल ��त�ल�प, 

(ङ) �वल �वजकह�को स�ल ��त, 

(च) तयार ग�रएको संरचना तथा ख�रद ग�रएका उपकरणह�को फोटो, 

(छ) फाम�मा रहेका पशवु�तकुो �बमा ग�रएको कागजातह�को ��त�ल�प, 

(ज) अनदुान�ाह�ले काय�स�प� गरेको ��तवेदन, 

(झ) �थानीय तहको �सफा�रस, 

(ञ) साझेदार सं�थाको लेटर�याडमा �लिखत �नवेदन, 

(ट) सूचनापाट�/हो�ड�� बोड�को फोटो, 

(ठ) साव�ज�नक सनुवुाईको माई�यटुको ��त�ल�प, 

(ड) आव�यक �नण�यह�को ��त�ल�प आद�।  

(२) �थलगत अनगुमन गरेको अनगुमन ��तवेदनको आधारमा काय��म मू�या�न तथा 

�सफा�रस स�म�तले �सफा�रस प�ात अनदुान रकम उपल�ध गराईनेछ। 

40. रकम उपल�ध ग�रन ेआधारह� : अनदुान�ाह�लाई देहाय बमोिजमको आधारमा रकम भ�ुानी 

ग�रनेछ:- 

(क) काय��म स� चालनको ला�ग पे�क� रकम उपल�ध गराईने छैन। 

(ख) काय��ग�त र काय�स�प�ता प�ात मा� रकम भ�ुानी �दईनेछ। 

(ग) एकै �कृ�तको काय��ममा दोहोरो पन� गर� समावेश गराईने छैन। 

(घ) काय��म स� चालनको ला�ग �वगत दईु वष� �भ� सोह� �वषयमा अनदुान 

�ा� गरेकाह�लाई अनदुान काय�मा सहभागी गराईने छैन। 

(ङ) �वीकृत काय�योजनामा उ�लेख ग�रएका ��याकलापमा बाहेक अ�य 

काय�को खच�मा रकम उपल�ध हनुेछैन। 

(च) भ�ुानी काय��म स� चालनको ला�ग खच� भएको �ववरण द�ु�त रा� ु

पन�छ। 

(छ) काय�स�प� भएप�ात अनदुान�ाह�ले काय�स�प� ��तवेदन र आव�यक 

�वल भरपाई स�हत तो�कएको समय �भ� भ�ुानी माग गनु� पन�छ। 
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(ज) भ�ुानीका ला�ग पेश भएका �नवेदनह�को �थलगत अनगुमन गर� 

��तवेदनका आधारमा कानून बमोिजम कर तथा कि�ट�जे�सी रकम क�ा 

गर� अनदुान�ाह�लाई ए�सपेयी चेक माफ� त भ�ुानी �दईनेछ। 

प�र�छेद-21 

�व�वध 

41. अनगुमन, म�ुयाकंन तथा ��तवेदन स�ब�धी �यव�थाः काय��मको अनगुमन म��ालय, 

�नद�शनालय, काया�लय र आव�यकता अनसुार �थानीय तहह�ले गन�छन। अनदुान�ाह�ह�ले 

मा�सक, चौमा�सक तथा वा�ष�क �ग�त ��तवेदन लगायतका उपल�धीह� तो�कएको �नकाय वा 

काया�लयमा पठाउन ुपन�छ।  

42. थपघट वा हेरफेर : "पशपु�छ� �वकास काय��म स� चालन काय��व�ध, २०७६" को 

काया��वयनलाई थप �यवि�थत र �भावकार� बनाउन �नद�शनालय, काया�लयले आव�यकता 

अनसुार काय��व�धमा थपघट, हेरफेर तथा बाधा फुकाउन आव�यक भएमा मातहतका 

�नकायह�ले म��ालयमा पेश गन� स�नेछन ्र यसको अि�तम �नण�य म��ालयको हनुेछ। 
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अनसूुची-१ 

(दफा ६ को उपदफा (2), दफा ९ को उपदफा (१), दफा ११ को उपदफा (२), दफा 13 को उपदफा (२), दफा 16 को उपदफा 

(5), दफा 17 को उपदफा (२), दफा 19 को उपदफा (१),  दफा 21 को उपदफा (1), दफा 22 को उपदफा (2), दफा 26 

को उपदफा (1), दफा 27 को उपदफा (१), दफा 31 को उपदफा (2), दफा 32 को उपदफा (2),  र दफा 35 को उपदफा 

(2) सँग स�बि�धत) 

��ताव आ�हानको सूचनाको ढाचँा 

�देश सरकार 

�देश नं. ५ 

भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय 

पशपु�छ� तथा म��य �वकास �नद�शनालय 

भेटे�रनर� अ�पताल तथा पश ुसेवा �व� के�� ........ 

��ताव आ�हानको सूचना 

�थम पटक �कािशत �म�त २०७../..../..... गते 

 यस म��ालयको आ.व.२०७.../ ... को �वीकृत वा�ष�क काय��म ........................अनसुार �न�न 

�लिखत काय��मह� पश ुसेवा काय��म स� चालन काय��व�ध, २०७६ बमोिजम लागत साझेदार�मा 

काय� गन� ई�छुक �यावसा�यक फाम�, क�पनी, �नजी उ�मी, कृषकह�ले यो सूचना �कािशत भएको 

�म�तले १५ औ ं�दनस�म काया�लय समय �भ� ��ताव दता� गनु� हनु आ�ान ग�र�छ। साथै �रत 

नपगेुका वा �याद नािघ �ा� हनु आएका ��तावह� छनौटका ला�ग समावेश नहनुे �यहोरा समेत 

जानकार� गराइ�छ। 

�.स. काय��म सं�या कुल अनदुान रकम � 
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अनसूुची–२ 

(दफा 6 को उपदफा (३), दफा 11 को उपदफा (२), दफा 13 को उपदफा (३), दफा 16 को उपदफा (6), दफा 17 को 

उपदफा (३), दफा 19 को उपदफा (२), दफा 21 को उपदफा (४), दफा 22 को उपदफा (3), दफा 26 को उपदफा (3), दफा 

27 को उपदफा (3), दफा 31 को उपदफा (3), दफा 32 को उपदफा (3) र दफा 35 को उपदफा (3) सँग स�बि�धत) 

 �नवेदनको ढाचँा 

 

�ीमान ्काया�लय �मखु�यू 

भेटे�रनर� अ�पताल तथा पश ुसेवा �व� के�� 

......................। 

�वषय: काय�योजना पेश ग�रएको स�ब�धमा। 

 महोदय, 

 उपयु�� �वषयमा �यस काया�लयको �म�त २०७ .../ ... /.... गते का �दन ...........मा �कािशत 

सूचना अनसुार म/हामी �नवेदकले ......................... काय��म अ�तरगतको काय��म सहकाय�मा 

स� चालन गन� इ�छुक भई अनसूुची-३ मा उ�लेख भए अनसुारका कागजातह� संल�न राखी यो 

�नवेदन पेश गरेको छु/छ�। 

  �नवेदक: 

नाम: 

  ठेगाना: 

  फम�को नाम: 

  द�तखत:  

  �म�त: 

  स�पक�  नं.: 
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अनसूुची– ३  

(दफा 6 को उपदफा (३), दफा 11 को उपदफा (२), दफा 13 को उपदफा (३), दफा 16 को उपदफा (6), दफा 17 को 

उपदफा (३), दफा 19 को उपदफा (२), दफा 21 को उपदफा (४), दफा 22 को उपदफा (3), दफा 26 को उपदफा (3), दफा 

27 को उपदफा (3) र दफा 35 को उपदफा (3) सँग स�बि�धत) 

 सँग स�बि�धत)   

�यावसा�यक काय�योजना पेश गदा� संल�न हनु ुपन� कागजातह� 

१. नेपाल� नाग�रकताको ��त�ल�प 

१. अनसूुची-२ अनसुारको ढाँचामा �नवेदन  

२. अनूसूची-४ अनसुार �व�ततृ �यावसा�यक काय�योजना 

३. ज�गाको �वा�म�व देिखन ेकागजात (भाडामा भए ५ वष�को स�झौता-प�को ��त�ल�प) 

४. �च�लत कानून बमोिजम दता� भएको �माण-प�को ��त�ल�प 

५. �थायी लेखा न�बर/�याटमा दता� भएको �माण-प�को ��त�ल�प  

६. ��तावकले कि�तमा ............. ��तशत लागत साझेदार� गन� ��तव�ता-प�  

७. �नमा�ण काय�को हकमा ��ताव अनसुारको �डजाइन तथा लागत अनमुान  

८. शैि�क यो�यता, ता�लम, अनभुव तथा बैदेिशक रोजगार�बाट फक� को �मािणत ��त�ल�प 

९. बै� �टेटमे�ट वा बै�को ऋण �वीकृ�त/��तव�ता-प� 

 10. औजार उपकरण ख�रदको हकमा कोटेसन।  
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अनसूुची – ४ 

(दफा 6 को उपदफा (३), दफा 11 को उपदफा (२), दफा 13 को उपदफा (३), दफा 16 को उपदफा (6), दफा 17 को 

उपदफा (३), दफा 19 को उपदफा (२) र दफा 21 को उपदफा (४), दफा 22 को उपदफा (3), दफा 26 को उपदफा (3), 

दफा 27 को उपदफा (3) र दफा 35 को उपदफा (3) सँग स�बि�धत)   

काय��मको संि�� �यावसा�यक काय�योजना 

काय��मको नाम:             िज�ला:                 गा.पा./न.पा./उ.न.पा.:                

वडा नं.:                    टोल:                                 गाउँ: 

फम�को नाम:                स�ालकको नाम:                  मो.नं/ टे.नं.: 

१. �यावसायको प�रचय: 

२. उ�े�यह� : 

३. पशपु�छ� पालन �यवसायमा अनभुव: 

४. �यवसाय स� चालन ग�रने �थानको संि�� �ववरण: 

५. �यवसाय स� चालनका ला�ग रहेका पूवा�धारह� : 

 ६. ता�लम स�ब�धी �ववरण : 

7. सहकाय�मा स� चालन ग�रने ��ता�वत काय� �ववरण: 

�.सं. स� चालन ग�रने 

��याकलाप 

अनदुान 

� 

�नजी लगानी 

�. 

अ�य �नकायबाट हनेु 

अनदुान �. 

ज�मा लगानी 

�. 

      

ज�मा      

8. स� चालन हनेु काय��मको वातावरणीय उपय�ुता (�भाव पान� वा नपान�) 

9. उ�पा�दत व�तकुो बजार योजनाः 

10. थप आधारह�ः 

 उपल�ध ज�गाको �े�फल ....................... 

 काय��मको �प�ता ................................ 

 अपेि�त वा�ष�क ��तफल 

काय�योजना पेश गन�: 

फम�/कृषकको नाम : 

ठेगाना: िज�ला ........ गाउँपा�लका/नगरपा�लका/ उप महानगरपा�लका ... /वाड� न. .... टोल ... 

फम� स� चालन ग�रने �थान: 

फम�/कृषकको तफ� बाट सह� गन�को 

नाम: 

द�तखत: 

पदः 

�म�तः 
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अनसूुची-5 

(दफा 9 को उपदफा (5), दफा 11 को उपदफा (3), दफा 13 को उपदफा (4), दफा 16 को उपदफा (7), दफा 17 को 

उपदफा (5), दफा 19 को उपदफा (4), दफा 21 को उपदफा (5), दफा 22 को उपदफा (4),  दफा 26 को उपदफा (4), 

दफा 27 को उपदफा (4), दफा 35 को उपदफा (5) र दफा 38 को उपदफा (4) को ख�ड (क) सँग स�बि�धत)   

��ताव मू�या�नका आधारह� 

1= िज�लाः 

2= आवेदक सं�थाको नामः 

3= काय��म स� चालन �थलको ठेगानाः 

4= ��ता�वत काय��मको नामः 

5= मू�या�नका आधारह�ः 

�.सं. �ववरण भार �ा�ा� कै�फयत 

1. काय��म काया��वयन �थलको भौ�तक पूवा�धारको अव�था 10   

1.१ सडक स�ुवधा भएको 2   

1.२ �बजलु� स�ुवधा भएको 2   

1.३ पानीको स�ुवधा भएको 2   

1.४ ज�गाको �वा�म�व 4   

1.4.1 �निज फम� /सं�थाको नाममा भएको 4   

1.4.2 �निज ज�गा भाडामा �लएको 2   

1.4.3 साव�ज�नक ज�गा भाडामा �लएको 3   

२ �यवसाय स�व�धी अनभुव ५   

२.१ 3 वष� भ�दा कम ३   

2.२ 3-5 वष� स�म ४   

2.3 ५ वष� भ�दा मा�थ ५   

३ 
�ा�व�धक द�ता/स�बि�धत �वषयको ता�लम (��ता�वत 

कामदारको मा�) 
5 

  

३.१ ३ �दन अवधी स�मको ता�लम 2   

३.२ ३ देखी 7 �दने अव�ध स�मको ता�लम 3   

३.3 ७ देिख १५ �दने अव�ध स�मको ता�लम 4   

३.4 १५देिख मा�थ अव�ध स�मको ता�लम 5   

४ �व�ीय �मता १०   

४.१ 
कूल लगानीको 70 ��तशत भ�दा मा�थ लगानीको ��तब�ता-

प� (बै� �टेटमे�ट वा बै�को ऋण �वीकृ�त/��तव�ता-प�) 
10 
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४.२ 
कूल लगानीको 55-70 ��तशत स�म लगानीको ��तब�ता-

प� (बै� �टेटमे�ट वा बै�को ऋण �वीकृ�त/��तव�ता-प�) 
8 

  

4.3 
कूल लगानीको 50-55 ��तशत स�म लगानीको ��तब�ता-

प� (बै� �टेटमे�ट वा बै�को ऋण �वीकृ�त/��तव�ता-प�) 
6 

  

५ रोजगार�को अव�था (��ता�वत) 5   

५.1 क�तीमा 3 जना स�म 3   

५.2 3 जना भ�दा मा�थ 5   

६ वातावरणीय उपय�ुता (��ता�वत) 5   

६.१ ��ता�वत काय��मको वातावरणीय �भाव आ�लन ग�रएको 2   

६.२ वातावरणीय �भाव �यू�नकरणका उपायह� सामेल ग�रएको 3   

७ उ�पा�दत व�तकुो बजार योजना 15   

७.१ 
आ�नै पहलमा उ�पा�दत व�तहु�को बजार�करण स�ुनि�तता 

(आ�नै आउटलेट भएको) 
15 

  

७.2 
समूह/सहकार�/सं�थागत त�रकाले उ�पा�दत व�तकुो 

बजार�करण 
१2 

  

7.3 बजार�करणको योजना �प� नभएको 10   

८ 
�यावसा�यक काय� योजनाको �प�ता (काय� योजना, जलवाय ु

अनकुुलन, लगानी ��तफल र �दगोपना) 
30 

  

८.1 उ�म  30   

८.2 रा�ो 20   

८.3 �ठकै 15   

9. जै�वक सरु�ाको �यव�थापन 10   

9.1 रा�ो 10   

9.2 �ठकै 7   

10 शैि�क यो�यता 3   

10.1 SEE स�म 2   

10.2 SEE भ�दा मा�थ 3   

11 बैदेिशक रोजगार�को अनभुव (कि�तमा १ वष�) 2   

 ज�मा १००   

नोटः �थलगत अनगुमन गदा� उ�लेिखत व�ुाह� पेश ग�रएका कागजातह� र अ�य सामािजक तथा वातावरणीय 

�भावको समेतलाई �यान �दई मू�या�न ग�रनछे। 
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6= �थलगत अनगुमनमा भे�टएका अ�य थप �ववरणह�ः 

क)  

ख)  

7= �थलगत अनगुमन टोल�को रायः 

�.सं. पद 
राय �दनेको 

नाम, थर 

राय कारण 
द�तखत 

ह�ुछ हदैुन सधुार स�हत ह�ुछ 

१        

२        
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अनसूुची–6 

(दफा 6 को उपदफा (4), दफा 9 को उपदफा (6), दफा 11 को उपदफा (4), दफा 13 को उपदफा (5), दफा 16 को उपदफा 

(8), दफा 17 को उपदफा (6), दफा 19 को उपदफा (5), दफा 21 को उपदफा (7), दफा 22 को उपदफा (6), दफा 26 को 

उपदफा (7), दफा 27 को उपदफा (6) र दफा 35 को उपदफा (8) सँग स�बि�धत)   

स�झौता-प�को ढाचँा 

आ�थ�क वष� .../... ... मा स� चालन हनेु ....................... काय��मको लागी भेट�रनर� अ�पताल तथा पश ु

सेवा �व� के�� ... ... ... (यस पछ� �थम प� भ�नने) र छनौट भएका कृषक/समूह/स�म�त/सहकार� ... ... 

... ... ... (यस पछ� दो�ो प� भ�नने) बीच तप�सलका शत�नामाको अ�धनमा र�ह काय��म स� चालन गन� 

स�झौता भएको छ। 

शत�नामाह�ः 

१. �थम प�ले लागत साझेदारमा ............. काय��मको ला�ग कूल लागत�. ... ... ... म�ये अनदुान 

वापत �. ... ... ... ... ... दो�ो प�लाई �. ... ... ... ... ... (अ��पी �प�याँ ... ... ... ... ... ... 

... .. ...) अनदुान/साम�ी सहयोग �दान गन�छ। 

२. दो�ोप�ले बाँक� रकमको �यव�था गर�…….. िज�ला,………गाँउपाल�का/नगरपा�लका वडा नं …….,मा …….. 

साल ……. म�हना �भ� स�प� गन�छ। 

३. दो�ोप�ले �थमप� सम� पेश गरेको �वीकृत ��ताव प� मतुा�बकको �डजाईन र ईि�टमेट अनसुारका 

स�पणु� काय�ह� उ�च गणु�तर कायम राखी स�प� गन�छ। 

४. काय��म स� चालनका ला�ग आव�यक �नमा�ण स�ब�धी �डजाईन, ई��मेट, सपुर�भजन,अि�तम �बल र काय� 

स�प� ��तबेदन लगायतका सवै �ा�व�धक काय�ह� तथा �नमा�ण, ख�रद, ढुवानी, स� चालन र ज�गाको 

�यव�था आ�द दो�ो प�ले गन�छ। 

५. दो�ो प�ले स�ुमा आ�नो तफ� को लगानीबाट स�प� भएको कामको �नयमानसुारको �याट �बल, दािखला 

��तवेदन, काय�स�प� ��तवेदन र आव�यक अ�य कागजात स�हत भ�ुानीका ला�ग �थमप� सम� पेश 

गरे प�ात �थलगत �ा�व�धक ��तवेदनको आधारमा मना�सव ठहरे काय��ग�तको आधारमा दईु �क�ता 

/काय�स�प�को आधारमा एकम�ु दो�ोप�लाई ए�सपेयी चेक माफ� त भ�ुानी �दईनेछ।  

६. �थम प�ले कुनैप�न बखत संचा�लत काय�को अनगुमन/ �न�र�ण गर� स�झौता मतुा�बक काय� भए/नभएको 

हेन� र आव�यक स�लाह सझुाव �दन स�नेछ। 

७. दो�ोप�ले काय��म स� चालन �थलमा सबैले दे� े गर� अ�नवाय� �पले काय��मको नाम, ठेगाना तथा 

सहयोगी �नकायको नाम र अनदुान रकम उ�लेिखत हो�ड� बोड� सबैले दे� ेगर� रा�छे।  

८. काय��म स� चालनका दौरान वा स�प� भए प�ातको स� चालन, मम�त स�भार, �यव�थापन, जोिखम र 

�दगोपनका ला�ग ग�रने काय�ह� तथा अ��यािशत �पमा �ृिजत सबै �कारका दा�य�व र िज�मेवार� दो�ो 

प�को हनेुछ।  

९. दो�ो प�ले �नय�मत �पमा (कि�तमा चौमा�सक अव�धमा) काय��मको �गती, उपल�धी एवं कारोवार 

स�ब�धी �ववरणह� �थमप�लाई अ�नवाय� �पमा उपल�ध गराउन ुपन�छ। 
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१०. काय��म स� चालनका दौरान कुनै कुरामा हेरफेर वा प�रमाज�न गनु� परेमा दवैु प�को आप�स सहम�त 

अनसुार हनेुछ। 

११. स�झौतामा उ�लेख हनु छुटेका �वषयह�को हकमा �च�लत कानून र दवैु प�को आपसी सहम�त अनसुार 

हनेुछ। 

१२. ��पि�य स�झौता मतुा�बकको काम नभई रकम द�ुपयोग हनु स�ने देखेमा पथम प�ले एक पटकका 

ला�ग सचेत गराउने र �यसो गदा� प�न सधुार नदेिखए एक पि�य �पमा स�झौता भ� गन� र �हना�मना 

भए बराबरको रकम दो�ो प�वाट सरकार� बाकँ� सरह असलु उपरको ���या अगाडी बढाउन स�नेछ।  

१३. दो�ो प�ले �थम प� सम� पेश गरेको �वीकृत ��ताव प� मतुा�बकको �डजाइन, ईि�टमेट र दरभाउ 

मेिशनर�, उपकरण र अ�य सामानह� ख�रद गनु� पूव� �थम प�सँग �वीकृत गराई स�पूण� काय�ह� उ�च 

गणु�तर कायम राखी �नधा��रत समय �भ� स�म� गन�छ। यसो नगरेको ख�डमा �थम प� रकम भ�ुानी 

�दन बा�य हनेु छैन। 

१४. �थम प� र दो�ो प� बीच स�झौताको लागत अनमुानमा देहायको खच�का �ोतह� रहनेछन। 

i. �थम प�ले �यहोन� लागत � …………. 

ii. दो�ो प�ले �यहोन� लागत � …………. 

iii. अ�य �ोतबाट �ा� लागत �……………. 

iv. क�टे�जे�सी रकम � ………….(यो रकम �वशषे�को परामश� सेवा, मम�त संभार र �नमा�णकाय�को 

सपुर�भजन �ा�व�धक सेवा हेराल ुकाय�मा मा� खच� गन� स�कनेछ) 

v. ��तावनाको कुल लागत � ……………. 

�थम प�को तफ� बाट  

नाम:  

पद:  

द�तखत:  

�म�त:  

काया�लयको छाप  

  

नाम:  

पद:  

द�तखत:  

�म�त:  

काया�लयको छाप  

 

इ�तस�वत ्...... ... ...... साल ...... ... म�हना ...... गतेरोज ...... शभुम।् 

नोटः ��प�ीय स�झौतामा आव�यकता मतुा�वकको अ�य सा�द�भ�क बुदँाह� थप गन� स�कनेछ। 
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अनसूुची-7 

(दफा 19 को उपदफा (7) र दफा 35 को उपदफा (7) सँग स�बि�धत) 

ता�लका नं. १ 

एक हे�टर तथा बीस रोपनी ज�गामा मकै खेतीको ला�ग ला�ने खच�को �ववरण 

�स.नं. �ववरण इकाई प�रमाण दर ज�मा 

१ ज�गा भाडा हे�टर १ १५००० १५000 

२ ज�मनको तयार� पटक २ 5000 10000 

३ मकैको वीउ ख�रद के.जी. ३० १०० ३000 

४ रसाय�नक मल        

४.१ यू�रया के.जी. १०० २० २००० 

४.२ �ड.ए.�प के.जी. ६० 50 ३000 

४.३ पोटास के.जी. 50 40 2000 

५ गोठेमल/क�पो� मल  लमसम �थानीय दररेट अनसुार 15000 

६ �संचाई पटक ५ १४०० ७000 

७ गोडमेल पटक २ 6००० 12000 

८ वाल� संर�ण सेवा पटक १ २००० २000 

९ बाल� कटानी स�ब�धी काय� पटक १ ९००० ९000 

१० अ�य �यव�थापक�य खच� पटक १ 5००० 5000 

१ ज�मा खच� �       ८५000 

एक हे�टर वा बीस रोपनी ज�गामा मकै खेती गरेमा मा�थ उ�लेिखत खच�लाई 

आधार मा�न कूल लागतको ५० ��तशतले हनु आउने रकम उपल�ध गराईनेछ 

भने बाकँ� ५० ��तशत अनदुान�ाह�ले �यहोनु� पन�छ। ४२५00 

 

ता�लका नं. 2 

एक हे�टर तथा बीस रोपनी ज�गामा भटमास खेतीको ला�ग ला�ने खच�को �ववरण 

�स.नं. �ववरण इकाई प�रणाम दर ज�मा 

१ ज�गा भाडा हे�टर १ १५००० १५000 

२ ज�मनको तयार� पटक २ 5000 10000 
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३ भटमासको वीउ ख�रद के.जी. ६० १५० 9000 

४ रसाय�नक मल         

४.१ यू�रया के.जी.    

४.२ �ड.ए.�प के.जी. ८० 50 4000 

४.३ पोटास के.जी. 50 40 2000 

५ गोठेमल/क�पो� मल  लमसम �थानीय दररेट अनसुार 15000 

६ �संचाई पटक २ २००० 4000 

७ गोडमेल पटक २ 6००० 12000 

८ वाल� संर�ण सेवा पटक 2 २००० 4000 

९ 

बाल� कटानी 

स�ब�धी काय� पटक १ 5००० 5000 

१

० 

अ�य �यव�थाप�कय 

खच� पटक १ 5००० 5000 

  ज�मा खच� �       ८५000 

 

एक हे�टर वा बीस रोपनी ज�गामा भटमास खेती गरेमा मा�थ उ�लेिखत 

खच�लाई आधार मा�न कूल लागतको ५० ��तशतले हनु आउने रकम अनदुान 

उपल�ध गराईनेछ भने बाँक� ५० ��तशत अनदुान�ाह�ले �यहोनु� पन�छ। ४२500 

 

ता�लका नं. 3 

एक हे�टर वा बीस रोपनी ज�गामा जै घाँसको �बउ खेतीको ला�ग ला�ने खच�को �ववरण 

�स .नं.  �ववरण इकाई प�रमाण दर ज�मा 

१ ज�मनको तयार� पटक ३ ४००० १२००० 

२ घाँसको �बउ ख�रद     

२.१ जै घाँस  के.जी. १०० १०० १०००० 

३ रासाय�नक मल ख�रद        

३.१ यू�रया के .जी.  १०० २० २००० 

३.२ �ड.ए.पी. के .जी.  ६० ५० ३००० 
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४ गोठेमल/क�पो� मल  लमसम �थानीय दररेट अनसुार १५००० 

५ �संचाई पटक ५ १४०० ७००० 

६ �बउ उ�पादन स�ब�धी काय� पटक १ ९००० 9000 

७ अ�य �यव�थाप�कय खच� पटक १ २000 २000 

 ज�मा खच� �       ६0००० 

एक हे�टर वा बीस रोपनी ज�गामा �बउ उ�पादन गरेमा मा�थ उ�लेिखत खच�लाई आधार 

मा�न कूल लागतको ५० ��तशतले हनु आउने रकम अनदुान उपल�ध गराईनेछ भने बाँक� 

५० ��तशत अनदुान�ाह�ले �यहोनु� पन�छ।  ३०००० 

      

ता�लका नं.4 

एक हे�टर तथा बीस रोपनी ज�गामा ब�ष�म घाँसको �बउ खेतीको ला�ग ला�न ेखच�को �ववरण 

�स .नं.  �ववरण इकाई प�रमाण दर ज�मा 

१ ज�मनको तयार� पटक ३ 4000 १२००० 

२ घाँसको �बउ ख�रद     

२.१ ब�ष�म घाँस  के.जी. २५ ३०० ७५०० 

३ रासाय�नक मल ख�रद        

३.१ यू�रया के .जी.  २५ २० ५०० 

३.२ �ड.ए.पी. के .जी.  ६० ५० ३००० 

४ गोठे मल/क�पो� मल  लमसम �थानीय दररेट अनसुार १५००० 

५ �संचाई पटक ५ १४०० ७००० 

६ �बउ उ�पादन स�ब�धी काय� पटक १ ९००० 9000 

७ अ�य �यव�थाप�कय खच� पटक १ २000 २000 

 ज�मा खच� �       ५६००० 

एक हे�टर वा बीस रोपनी ज�गामा �बउ उ�पादन गरेमा मा�थ उ�लेिखत खच�लाई 

आधार मा�न कूल लागतको ५० ��तशतले हनु आउने रकम अनदुान उपल�ध 

गराईनेछ भने बाँक� ५० ��तशत अनदुान�ाह�ले �यहोनु� पन�छ। २८००० 

ता�लका नं.5 
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एक हे�टर तथा बीस रोपनी ज�गामा �टयोसेि�� घाँसको �बउ खेतीको ला�ग ला�ने खच�को �ववरण 

�स

.नं.  �ववरण इकाई प�रमाण दर ज�मा 

१ ज�मनको तयार� पटक ३ ४००० १२००० 

२ घाँसको �बउ ख�रद     

२.१ �टयोसेि�� घाँस के.जी. ४० १२० ४८०० 

३ रासाय�नक मल ख�रद        

३.१ यू�रया के .जी.  १२५ २० २५०० 

३.२ �ड.ए.पी. के .जी.  ६० ५० ३००० 

४ गोठेमल/क�पो� मल  लमसम �थानीय दररेट अनसुार १५००० 

५ �संचाई पटक ५ १४०० ७००० 

६ �बउ उ�पादन स�ब�धी काय� पटक १ ९२०० 9२00 

७ अ�य �यव�थाप�कय खच� पटक १ २५00 २५00 

 ज�मा खच� �       ५६००० 

एक हे�टर वा बीस रोपनी ज�गामा �बउ उ�पादन गरेमा मा�थ उ�लेिखत खच�लाई 

आधार मा�न कूल लागतको ५० ��तशतले हनु आउने रकम अनदुान उपल�ध 

गराईनेछ भने बाँक� ५० ��तशत अनदुान�ाह�ले �यहोनु� पन�छ। २८००० 

ता�लका नं.6 

एक हे�टर तथा बीस रोपनी ज�गामा भेच घाँसको �बउ खेतीको ला�ग ला�ने खच�को �ववरण 

�स

.नं.  �ववरण इकाई प�रमाण दर ज�मा 

१ ज�मनको तयार� पटक ३ ४000 १२००० 

२ घाँसको �बउ ख�रद     

२.१ भेच घाँसको �बउ के.जी. ४० १२० ४८०० 

३ रासाय�नक मल ख�रद के.जी.      

३.१ यू�रया के.जी. २५ २० ५०० 

३.२ �ड.ए.पी. के.जी. ६० ५० ३००० 
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४ गोठेमल/क�पो� मल  लमसम �थानीय दररेट अनसुार १५००० 

५ �संचाई पटक ५ १४०० ७००० 

६ �बउ उ�पादन स�ब�धी काय� पटक १ ९००० 9000 

७ अ�य �यव�थाप�कय खच� पटक १ २२00 २२00 

 ज�मा खच� �       ५३५०० 

एक हे�टर वा बीस रोपनी ज�गामा �बउ उ�पादन गरेमा मा�थ उ�लेिखत खच�लाई 

आधार मा�न कूल लागतको ५० ��तशतले हनु आउने रकम अनदुान उपल�ध 

गराईनेछ भने बाँक� ५० ��तशत अनदुान�ाह�ले �यहोनु� पन�छ। २६७५० 

 


