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प्रस्तािना :रािा बेसीगाउँपालिका खोटाङिे रािा बेसीगाउँपालिका क्षेत्र लित्रपशुपंछि तथा मत्सस्र् पािन 

व्र्िसार्िाई संिाव्र्ताको आधारमा पकेट क्षेत्र छनधायरण गरर विकास गने नीछत लिएको ि । रािा 
बेसीगाउँपालिका िे सरकारी पती तथा  खेर गइरहेको बाँझो जमीन र रोड कोरीडोरमा डािे घाँस तथा  
बहुिवषयर् पोवषिा घाँस खेतीमा िदृ्धध गरर पशुआहाराको आपछूतय बढाउनेर उपर्ुक्त प्रविधधको प्रर्ोगिाट 

आधछुनक पशुपंछि पािन  व्र्िसार्िाई प्रिद्र्धन  गरै्द  व्र्िस्स्थत  र व्र्िसाछर्क रुपान्तरण गने 
उद्रे्दश्र् राखेको ि । पशुपंछि जन्र् पर्दाथयको उत्सपार्दन िदृ्धध गने खाद्र् सुरक्षािाई पोषण मैत्री बनाउरै्द 

गोठ  रे्दखख ओठ सम्म रै्दछनकस्िस््र्,पौस्टटकतािे िररपुणय िोजनको उपिब्ध गराउनकासाथ ैपशुपंछि 

तथा मत्सस्र् जन्र् पर्दाथयको  उत्सपार्दकत्सि िदृ्धध एिम ् बबक्री वितरणिाई व्र्िस्स्थतगणय र कृषकको 
आर्स्तरमा सुधार गरर गररविन्र्ुछनकरण तथा रोजगरी श्रजृना गने िक्ष्र् रहेको ि । जसका प्रिािकारी 
कार्ायन्िर्नका  िाधग रािा बेसीगाउँपालिका िे  पशुपंछि तथा मत्सस्र्  पािन  नीछत, २०७५ तजुयमा गरेको 
ि । उक्त नीछतको व्र्िहाररक एिम ्प्रिािकारी कार्ायन्िर्न गनय “र्दधु,अण्डा,मािा,  मासुको  उत्सपार्दकत्सि 

बदृ्धध-हाम्रो अलिर्ान,  व्र्िसाछर्क पशुपंछि पािनका िाधग कृषकिाईआधथयकअनुर्दान” िन्ने मुि 

नाराका  साथ ्रािा बेसीगाउँपालिका खोटाङिे रे्दहार् बमोस्जमको कार्यविधध बनाई िागु गरेको  ि । 
१ . संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः 
(१)  र्ो कार्यविधधको नाम “रािा बेसीगाउँपालिका को पशुपंछि कार्यक्रम संचािनसम्बन्धी कार्यविधध, २०७५” 

रहेको ि । 
(२) र्ो कार्यबबधधरािाबेसीगाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाबाट स्िीकृत िइ स्थाछनर् राजपत्र मा प्रकाशनिएको 

लमछतबाट तुरुन्त िागु  हुने ि । 
२ .  पररभाषाः 
विषर् िा प्रसंगिे अको अथयनिागेमा  र्स कार्यविधधको प्रर्ोजनका िाधग  

(क)‘‘मन्त्रािर्’’िन्नािेिूलम व्र्िस्थ,कृवष तथासहकारी  मन्त्रािर्, को कार्ायिर् प्ररे्दश सम्झनु पर्दयि । 
(ख)“रािा बेसीगाउँपालिका ”िन्नािे रािा बेसीगाउँपालिका सम्झनु पर्दयि । 
(ग)्‘‘छनरे्दशनािर्’’िन्नािे प्ररे्दश पशुपंिी तथा मत्सस्र् विकास छनरे्दशनािर्सम्झनुपर्दयि। 
(घ)‘‘कार्यविधध’’िन्नािे  रािा बेसीगाउँपालिका पशुपंछि कार्यक्रम संचािन गनय  बनेको कार्यविधध, २०७५ 

सम्झन ुपने ि । 
(ङ)‘‘सलमछत’’ िन्नािे कार्यविधधको र्दफा १८ बमोस्जम गठन िएका सलमछतसम्झन ुपर्दयि । 
(च) ‘‘कार्यक्रम’’िन्नािे रािा बेसीपशुपंछि शाखाबाट सशतय अनुर्दान िा समाछनकरण रपशुपंछितथा मत्सस्र् 

सम्बस्न्धका अन्र् अनुर्दान रािा बेसीगाउँपालिका को संधचत कोषबाट संचािन गररने सम्पुणय  कार्यक्रम 

सम्झन ुपने ि । 
३ .  पशुपंछि कार्यक्रम  संचालनका  लागि मापदण्ड  सम्बन्धी  व्र्वस्था : 
(१)  रािा बेसीगाउँपालिका क्षेत्रका कृषकहरुको िागत साझरे्दारीमा संचािन  गनय सककने  कृर्ायकिापहरुको 

आधथयक तथा प्राविधधकमापर्दण्ड  छनम्न  बमोस्जम व्र्ािस्था गररएको  ि । 
(२) पशुपािन सम्बन्धी मापर्दण्ड छनम्नानुसार व्र्ािस्था गररएको ि । 
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विषर्गत व्र्िसार् अनुर्दानमा समाबेश गररने कार्यक्रम 
कार्यक्रम खचयसहर्ोगको 

पररधी 
कैकफर्त 

व्र्िसाछर्क 

व्र्ाविगत कृषकको 
हकमा कम्तीमा १५ 

रे्दखख माउ िेडा िा 
बाख्रा र 

समुह,सहकारीको 
हकमा प्रछत सर्दस्र् 

माउ िेडा िा बाख्रा ७ 

िटा िन्र्दा माथी हुनु 
पने र समुहरुमा १० 

रे्दखी २५जना सर्दस्र् 

हुन ुपने 

खोर छनमायण  आिश्र्क मेशीनरी औजार 
बोका खररर्द तथा ढुिानी डािे घाँसको 
विरुिा िुइ घाँस बाख्राको िाधग खोप 

आन्तरीक बाह्र्  परस्जिी छनर्न्त्रण 

प्राकृछतक प्रकोप कोष/विमा सुचना बोडय 
,आदर्द 

स्िीकृत िजेटको पररधी 
रािा बेसी लित्र रदह 

िागतस्टीमेटको 
अधधकतम८५ प्रछतशत 

सम्म प्रछतिेडा बाख्रारु 

१०५००। को र्दरिे हुन 

आउने रकम मध्र् जुन 

कम हुन्ि सो रकम 

स्थाछनर् र्दर रेट 

अनुसार िागत  

स्टीमेट िएको हुनु 
पने ि । 

व्र्िसाछर्क कुखरुा 
(िेर्सय र स्थानीर् ) 

खोर छनमायण ,कुखरुाको चल्िा िाडा खररर्द 

तथा ढुिानी,र्दाना प्रछत चल्िा केजी,चल्िाको 
खोप,आन्तरीक तथा बाह्र्परस्जिी  

छनर्न्त्रण व्र्िसाछर्क कुखुरा पािन,सुचना 
बोडय,आदर्द 

स्िीकृत िजेटको पररधी 
रािा बेसी लित्र रदह 

िागत स्टीमेटको  
अधधकतम८५ प्रछतशत 

सम्म । 

स्थाछनर् र्दर रेट  

अनुसार स्टीमेट 

िएको हुनु पने 
(िेर्सय) कम्तीमा 
३०० र स्थाछनर् 

कम्तीमा १०० िन्र्दा 
बढी पाल्ने 

क्षमतािएको हुनु 
पने 

व्र्िसाछर्क बंगुर 

खोर छनमायण , आिश्र्क मेशीनरी 
उपकरणविर खररर्द तथा ढुिानी, िुइ, 

घाँस,बंगुर कोखोप,आन्तरीक तथा बाह्र् 

परस्जिीछनर्न्त्रणप्राकृछतक प्रकोप 

कोष/विमा 

स्िीकृत िजेटको पररधी 
रािा बेसी लित्र रदह 

िागत स्टीमेटको 
अधधकतम८५ 

प्रछतशतसम्म  प्रछत बंगुर 
पाठापादठ  रु ३,०००। का 
र्दरिे हुन आउने रकम 

मध्र् जुन कम हुन्ि 

सोरकम । 

स्थाछनर् र्दर रेट 

अनुसार स्टीमेट 

िएको हुनुपने,पाठा 
पाठी उत्सपार्दनको 
िाधग कम्तीमा५ 

माउ बंगुर ,पािेको 
हुनु पनेिर मासुको 
प्रर्ोजनकोिाधग १५ 

बंगुर  पािेको हुनु 
पनेि । 
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व्र्िसाछर्क गाई 

िैसी पािन 

गोठ छनमायण ,उन्नत गाई तथा  िैसी खररर्द 

ढुिानी,राँगो तथा साँढे खररर्द 

तथाढुिानी,लमल्कीङ,मेसीन लमल्क क्र्ान 

स्ह्िव्र्ारो,इिेस्क्ि, मर्दाछन  

डािेघाँस,िुइघाँस,च्र्ापकटर,मदह पान े

मर्दाछन पशुखोप,आन्तरीक तथा बाह्र् 

परस्जिी छनर्न्त्रण पश,ुविमा,सुचना बोडय 
कार्यक्रम अलिमुखखकरणपव्िीक 

अडडट,साियजछनक सुनुिाइ,विषर्गत  

व्र्िसाछर्क तालिम । 

स्िीकृत िजेटको पररधी 
रािा बेसी लित्र रदह 

िागत स्टीमेटको 
अधधकतम ८५  प्रछतशत  

सम्म 

स्थाछनर् र्दर रेट 

अनुसार स्टीमेट 

िएको हुनु पने र 
कम्तीमा३ बर्स्क 

गाई,िैसीपािेको 
हुनुपने । 

सामुर्दाछर्क बाख्रा 
पािन    

िाख्रा श्रोत विकासको 
िाधग कम्तीमा 
८५माउिाख्राहुन ु

पनेि । र 
सामुर्दाछर्क 

िाख्रापािनको िाधग 

कम्तीमा १५०िाख्रा 
हुनुपनेि 

त्र्ांक संकिन,िोका खररर्द   तथा 
वितरणव्र्िस्थापन,आहारासुधार,विषाि ु

झार छनर्न्त्रण चरन खको ,सुधार,प्राविधधक 

तालिम,कृषक तालिम,औषधी कोष 

स्थापना,प्राविधधक खचय,पश ुविमा अन्र् 

सामाधग, 

स्िीकृत िजेटको पररधी 
रािा बेसी लित्र   

अधधकतम ८५ प्रछतशत   

सम्म अनुर्दानसहर्ोग ्

गनय सककने 

स्थाछनर् र्दर रेट 

अनुसार िागत  

स्टीमेट िएको हुनु 
पने 

चरन तथा आहारा 
सेिा कार्यक्रमहरु    

घाँस तथा घासे बािी 
श्रोत केन्र 

मुि विउ,राइजोविर्म विषािु झार 
छनर्न्त्रण चरन क्षेत्र सुधार,लसचाईको िागी 

प्िास्टटक पोखरी छनमायण ,पाइप 

२०लम.लम.को ८५०लम. 

स्िीकृत िजेटको पररधी 
रािा बेसी लित्र रदह 

िागत स्टीमेटको 
अधधकतम ८५ 

प्रछतशतसम्म 

स्थाछनर् र्दर रेट 

अनुसार िागत  

स्टीमेट िएको हुनु 
पने 

घाँस विउ उत्सपार्दन 

केन्र 

मुि विउ ,राइजोविर्म,लसचाको िागी 
प्िास्टटक पोखरी छनमायण ,पाइप २० 

लम.लम.को८५०लम. 

स्िीकृत िजेटको पररधी 
रािा बेसी लित्र रदह 

िागत स्टीमेटको 
अधधकतम८५ प्रछतशत 

सम्म 

स्थाछनर् र्दर रेट 

अनुसार िागत  

स्टीमेट िएको हुनु 
पने 

चरन खकय कोसुधार 
 

चरन क्षेत्रको पुिायधार विकास 

 

स्िीकृत िजेटको पररधी 
रािा बेसी लित्र रदह 

िागतस्टीमेटका 
अधधकतम८५ प्रछतशत 

स्थाछनर् र्दर रेट 

अनुसार 
िागतस्टीमेट 

िएको हुनु पने 
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सम्म 

 

 

र्दधु तथा र्दधु जन्र् पर्दाथय सम्िस्न्ध कार्यक्रम हरु 

 

डरेी पसि सुधार 
डड फ्रीज ८५० लि क्ष, लमल्क क्र्ान, 

ल्र्ाक्टोलमटर, ररकापी कोठाको कफछनलसङ, 

क्रीम सेपेरटर, पास्चरुाइजर, 

स्िीकृत िजेटको पररधी 
रािा बेसी लित्र रदह 

िागत स्टीमेटको   
अधधकतम८५ प्रछतशत 

सम्म 

स्थाछनर् र्दर रेट 

अनुसार िागत  

स्टीमेट िएको हुनु 
पने 

साना डरेी स्थापना 
डड फ्रीज ८५० लि क्षमता, लमल्क क्र्ान, 

ल्र्ाक्टोलमटर, ररकापी कोठाको कफछनलसङ 

स्िीकृत िजेटको पररधी 
रािा बेसी लित्र रदह 

िागत स्टीमेटको  
अधधकतम८५ प्रछतशत  

सम्म 

 

स्थाछनर् र्दर रेट 

अनुसार िागत  

स्टीमेट िएको हुनु 
पने 

 

र्दधु संकिन केन्र 

स्थापना 

डड फ्रीज १००० लि क्ष,  ८५० लि क्ष धचलिङ 

भ्र्ाट, लमल्क क्र्ान, 

ल्र्ाक्टोलमटर, ररकापी कोठाको कफछनलसङ 

स्िीकृत िजेटको पररधी 
रािा बेसी लित्र रदह 

िागत 

स्टीमेटको अधधकतम 

८५ प्रछतशत    सम्म 

स्थाछनर् र्दर रेट 

अनुसार िागत  

स्टीमेट िएको हुनु 
पने 

 

र्दगु्ध उद्र्ोग ्संग ्सम्बस्न्ध मेशीनरी सामानहरु 

र्दधु धचस्र्ान केन्र 

स्थापना 
 

ििन छनमायण डड फ्रीज १०००लि. क्षमता  
धचलिङ भ्र्ाट१०००लि.क्षमता.लमल्क 

क्र्ान,ल्र्ाक्टो,लमटर,ररकापी 
कोठाको,कफछनलसङ 

स्िीकृत िजेटको पररधी 
रािा बेसी लित्र रदह 

िागत स्टीमेटको   
अधधकतम८५ प्रछतशत 

सम्म 

 

स्थाछनर् र्दर रेट 

अनुसार िागत  

स्टीमेट िएको हुनु 
पने 

 

र्दगु्ध प्रशोधन केन्र 

स्थापना 

ििन,छनमायण 

,डड.फ्रीज,२हजारलि.क्षमता,धचलिङ भ्र्ाट 

हजार लि.क्षमता, लमल्कक्र्ानल्र्ाक्टोलमटर, 
ररकापी कोठाको,कफछनलसङ क्रीमसेपेरेटर, 
पास्चरुाइजर, अन्र् र्दधुजन्र् उप पर्दाथय 

बनाउने मेसीनहरु 

 

स्िीकृत िजेटको पररधी 
रािा बेसी लित्र रदह 

िागत 

स्टीमेटकोअधधकतम८५ 

प्रछतशत सम्म 

 

स्थाछनर् र्दर रेट 

अनुसार िागत  

स्टीमेट िएको हुनु 
पने 

 

मासु संग ्सम्बस्न्धत कार्यक्रमहरु 

मास ुपसि सुधार कोठाको कफछनलसङ,डड फ्रीज ,मासु काट्ने 
स्िीकृत िजेटको पररधी 
रािा बेसी लित्र रदह 

स्थाछनर् र्दर रेट 

अनुसार िागत  
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औजारहरु ,ग्र्ाँस,बनयनर,ड्रलेसङ मेसीन, 

डडस्पोजेिि वपठ 

िागत 

स्टीमेटको अधधकतम 

८५ प्रछतशत  सम्म 

स्टीमेट िएको हुनु 
पने 

साना पशु बध स्थि 

छनमायण  सुधार 

मापर्दण्ड अनुसारको पशु बधस्थि ििनर 
सो रािा बेसी लित्र पने आिश्र्क मेसीनरी 

सामानहरु 

स्िीकृत िजेटको पररधी 
रािा बेसी लित्र रदह 

िागत 

स्टीमेटको अधधकतम 

८५ प्रछतशत  सम्म 

कार्यबबधध 

छनरे्दलशकाको 
८.२.९ अनुसार हुनेि 

 

ठुिा पश ुबध स्थि 

छनमायण 

 

सुधार मापर्दण्ड अनुसारको पशु बधस्थि 

ििन,र सो रािा बेसी लित्र पने आिश्र्क 

मेसीनरीसामानहरु 

रािा बेसी गाउँपालिका 
को सत प्रछतशत अनुर्दान 

िागत मा छनमायण  

गररने। 

स्थाछनर् र्दर रेट 

अनुसार िागत  

स्टीमेट िएको हुनु 
पने 

आधछुनक पशु 
बधशािा छनमायण 

मापर्दण्ड अनुसारको आधछुनक पश ु

बधशािा, र सो रािा बेसी लित्र पने 
आिश्र्क मेसीनरी सामानहरु 

स्िीकृत िजेटको पररधी 
रािा बेसी लित्र रदह 

िागत स्टीमेटको  
अधधकतम८५ प्रछतशत    

सम्म 

स्थाछनर् र्दर रेट 

अनुसार िागत  

स्टीमटे िएको हुनु 
पने 

 

िडागत पशु सेिा 
केन्र सुदृदढकरण 

कार्यक्रम 

िबन छनमायण ,व्र्ाबस्थापन िेविज छनमायण 

ल्र्ाि ब्र्ाबस्थापन,डसे्पेन्सरर 
व्र्बस्थापनन आबस्र्क पशु सेिा केन्रमा 

मेलसनरर सामानहरु 

स्िीकृत िजेटको पररधी 
रािा बेसी लित्र रदह 

िागत स्टीमेटको 
आधारमा । 

स्थाछनर् र्दर रेट 

अनुसार िागत  

स्टीमेट िएको हुनु 
पने 

 

मत्सस्र् पािन 

व्र्िसाछर्क मािा 
पािन 

 

मािा पोखरी छनमायण 

स्िीकृत िजेटको पररधी 
रािा बेसी लित्र रदह 

िागत स्टीमेटको  
अधधकतम८५प्रछतशत 

सम्म 

 

स्थाछनर् र्दर रेट 

अनुसार स्टीमेट 

िएको हुनु पने र 
कम्तीमा १ 

रोपनी जग्गमा 
पोखरी छनमायण  गनुय   

पनेि 

 

मझ्र्ौिा ह्र्ाचरी 
स्थापना 

 

ह्र्ाचरी ििन, ह्र्ाधचङमेसीन कार्ायिर् 

ििन, कुखरुाको खोर, स्टोरविद्र्ुत , 

स्िीकृत िजेटको पररधी 
रािा बेसी लित्र रदह 

स्थाछनर् र्दर रेट 

अनुसार िागत  
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िागत 

स्टीमेटको  अधधकतम 

८५ प्रछतशत सम्म 

स्टीमेट िएको हुनु 
पने 

साना ह्र्ाचरी 
स्थापना 

ह्र्ाचरी ििन, ह्र्ाचरी मेलसन कार्ायिर् 

ििन, कुखरुाको , स्टोर , विद्र्ुत 

स्िीकृत िजेटको पररधी 
रािा बेसी लित्र रदह 

िागत 

स्टीमेटको अधधकतम 

८५ प्रछतशत  सम्म 

स्थाछनर् र्दर रेट 

अनुसार िागत  

स्टीमेट िएको हुनु 
पने 

 

पशु पंिी हाट िजार सम्बस्न्ध कार्यक्रमहरु 

 

पशपन्िी संकिन 

केन्र 

संकिन स्थिको तारिार िाउन््री 
िाि,कार्ायिर्,ििन,पानी 

व्र्िस्थापन,सौचािर्,डडस्पोजि 

वपट,खोर,डुढ,टहरा 

स्िीकृत िजेटको पररधी 
रािा बेसी लित्र रदह 

िागत स्टीमेटको  
अधधकतम८५ प्रछतशत    

सम्म 

स्थाछनर् र्दर रेट 

अनुसार िागत  

स्टीमेट िएको हुनु 
पने 

साना पशु हाटिजार 
 

 

स्थापना बजार स्थिको तारिार 
िाउन्ड्री,िाि,कार्ायिर्,ििन पानी 

व्र्बस्थापन, शौचािर् डडस्पोजि वपट, 

टहरा, डुढ 

स्िीकृत िजेटको पररधी 
रािा बेसी लित्र रदह 

िागत स्टीमेटको  
अधधकतम८५ प्रछतशत    

सम्म 

स्थाछनर् र्दर रेट 

अनुसार िागत  

स्टीमेट िएको हुनु 
पने 

 

ठुिा पश ुहाटिजार 
 

स्थापना बजार स्थिको तारिार िाउन्ड्री 
िाि, कार्ायिर्,ििन,पानी,व्र्बस्थापन, 

शौचािर्, डडस्पोजि वपट, टहरा डुढ 

स्िीकृत िजेटको 
पररधीरािा बेसी लित्र रदह 

िागत स्टीमेटको  
अधधकतम८५ प्रछतशत    

सम्म 

स्थाछनर् र्दर रेट 

अनुसार िागत  

स्टीमेट िएको हुनु 
पने 

 

ऊन उत्सपार्दन 

ऊन उत्सपार्दन व्र्िसार् संचािन गनय  
आिश्र्क पने उपकरण  खररर्द तथा ढुिानी 
र ऊन िण्डारण  िाधग िौछतक पुिायधारका 

कार्यक्रम 

हरु समािेश गनय  सककने ि 

।स्िीकृत िजेटको पररधी 
रािा बेसी लित्र रदह 

िागत 

स्टीमेटको  अधधकतम 

८५ प्रछतशत    सम्म 

 

स्थाछनर् र्दर रेट 

अनुसार िागत  

स्टीमेट िएको हुनु 
पने 

 

ऊन प्रशोधन 

ऊन प्रशोधन उधोगका  िाधग आिश्र्क पन े

िौछतक पुिायधार र ऊन तथा ऊन जन्र् बस्त ु

उत्सपार्दनका िाधग आिश्र्क पने मेशीनरी 
सामानहरु खररर्द तथा ढुिानी गने खािका 

स्िीकृत िजेटको पररधी 
रािा बेसी लित्र रदह 

िागतस्टीमेटको  
अधधकतम८५ प्रछतशत   

स्थाछनर् र्दर रेट 

अनुसार िागत  

स्टीमेट िएको हुनु 
पने 
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कार्यक्रम संचािनगनय सककनेि 

 

सम्म 

 

 

 

प्रबद्र्धनात्समक पशु 
श्रोत केन्र्द 

र्स कार्यक्रम अन्तगयत प्रबद्र्धन गनय  
छनस्श्चत गररएका पश ुपािन व्र्ािसार्मा 
आिश्र्क पने सुचनासंकिन, िौछतक 

पुिायधार विकास र मेशीनरी सामानको 
व्र्िस्था गनय  सककने कार्यक्रम संचािन 

गररने ि 

स्िीकृत िजेटको पररधी 
रािा बेसी लित्र रदह 

िागत स्टीमेटको  
अधधकतम८५ प्रछतशत 

सम्म 

स्थाछनर् र्दर रेट 

अनुसार िागत  

स्टीमेट िएको हुनु 
पने 

 

संरक्षण आत्समक  

पशुश्रोत केन्र 

र्स कार्यक्रम अन्तगयत संरक्षण  

गनयछनस्श्चत गररएका पश ुपािन 

व्र्िसार्मा आिश्र्क पने सुचना 
संकिन, िौछतक पुिायधार विकास रमेशीनरी 

सामानको व्र्िस्था गनय  सककने 
कार्यक्रम संचािन गररने ि । 

स्िीकृत िजेटको पररधी 
रािा बेसी लित्र रदह 

िागत 

स्टीमेटको  अधधकतम 

७० प्रछतश सम्म अनुर्दान 

। 
 

स्थाछनर् र्दर रेट 

अनुसार िागत  

स्टीमेट िएको हुनु 
पने 

 

(३)  आर्आर्यन सम्बन्धी क्रक्रर्ाकलापह(गाई, िैसी, कुखरुा, बाख्रा, िेडा, बंगुर , मािा) सम्बन्धी कार्यक्रममा 
कानुनी   रुपमा  र्दताय िएका कृषक समुह, सलमछत, 

सहकारी,  छनजी  फामय,  उधोगी ,  व्र्ापारी,  र  सरोकारिािा  संघ  संस्था  िे आफुिे चाहेको विषर्मा पछन 

आिेर्दन दर्दई कार्यक्रम संचािन गनय  सक्ने िन ्

र र्ो कार्यक्रम आर्आजयनका िाधग मात्र संचािन गरर नेि  तर र्स कार्यक्रममा आिेर्दनकतायिे  कुि िगनीको  
कम्तीमा  ८५  प्रछतशत  िौछतक  पूिायधार  र मेसीनरी सामानमा नगर्द सहिाधगता अछनिार्य गनुय पनेि । 

(४) व्र्वसार्ोन्मुख क्रक्रर्ाकलाप (कुखरुा, भेडा, बाख्रा, िइ, भैसी, बिंुर , मािा) 
सम्बन्धी कार्यक्रममा सामान्र्तर्ा व्र्ासार् संचािन गरर  रहेका तर पुणय  व्र्ािसाछर्क िइ नसकेका कृषक 

समुह, सलमछत, सहकारी, छनजी फामय, उधोगी , व्र्ापारी,  र  सरोकारिािा  संघ  संस्था  िे  आफुिे  

चाहेको  विषर्मा  पछन आिेर्दन दर्दइ कार्यक्रम संचािन गनय  सक्ने िन र र्ो कार्यक्रमिे व्र्ािसाछर्करण 

गन े  उत्सपार्दनमा टेिा पुर्र्ाउनु पनेि । तर र्स कार्यक्रममा आिेर्दनकतायिे कम्तीमा २५ प्रछतशत नगर्द 

सहिाधगता  अछनिार्य गराउनु पनेि । 
(५) व्र्वसाछर्क  सम्बन्न्धत  कार्यक्रम  (कुखरुा,  िेडा,  बाख्रा,  गाई ,  िैसी,  बंगुर , मािा) मा आिेर्दन गनय  

छनर्लमत  रुरुपमा  व्र्िसार् संचािन गरर राखेका छनर्लमत रुपमा  र्दताय नविकरण िएका र उत्सपार्दन 

गन े  विक्री वितरण गने राखेका िाई प्रबद्र्धन तथा  विविधधकरण गने बजाररकरण गनय  सक्ने  क्षमता 
िएका कृषकसमुह, सलमछत, सहकारी, छनजी फामय, उधोगी , व्र्िसार्ी र सरोकारिािा संघसंस्था िे 

कार्यक्रम समाबेश गने  आिेर्दन पेश गनुय  पने ि । आिेर्दनकतायिे र्स कार्क्रममा स्ििगानीको २५ 

प्रछतशत नगर्दनगर्द िगनी अछनिार्य गनुय पने ि । 



 
 
  
 
 
 

9 
 

(६)  बहृत व्र्वसाछर्क कार्यक्रम (कुखरुा, िेडा, बाख्रा, गाई , िैसी, बंगुर , मािा) मा िररएर रहेका विलिन्न 

व्र्ािसार्िाई एकककृत गने  बहृत  रुपमा  सामुदहक पश ुपािन िा व्र्ािसार् संचािन गनय  इच्िुक 

कृषक समुह, सलमछत, सहकारी, छनजी फामय, उधोगी , व्र्ापारी, र सरोकारिािा संघ संस्था िे आफुिे गनय  
चाहेको कार्यक्रमको व्र्ािसाछर्क कार्य र्ोजना सदहत आिेर्दन दर्दन सक्नेिन तर र्सकार्यक्रममा 
कस्म्तमा स्ििगनीको ८५ प्रछतशत नगर्द  िगनी अछनिार्य गनुय  पनेि । 

(७) पकेट प्र्ाकेर् कार्यक्रम (कुखरुा, िेडा, बाख्रा, गाई , िैसी, बंगुर , मािा) मा एक क्षेत्रमा रहेका एक  विषर्िाइ 

प्रबद्र्धन गने  सो विषर्का सम्पुणय  उत्सपार्दनह िाई एकककृतरुपमाबजाररकरण गनय र  एकि  उत्सपार्दनको 
पदहचानगराउने खािका कार्यक्रमह संचािन  गनय  इच्िुक कृषक  समुह,  सलमछत,  सहकारी, छनजी फामय, 
उधोगी , व्र्ापारी, र सरोकारिािा संघ संस्था िे आिेर्दन गनय सक्नेिन तर र्सका िाधग स्ि िगनीको २५ 

प्रछतशत नगर्द िगानी र श्रमर्दान समािेश गने व्र्िासाछर्क कार्य र्ोजना सहीत आिेर्दन गनुय पने ि र 
अनुर्दान रकम ७५ प्रछतशतमा नबढाइ कार्यक्रम संचािन गरर ने ि । 

(८) सहकारी मार्य त  संचालन िरर न ेकार्यक्रम (कुखरुा, िेडा, बाख्रा, गाई , िैसी, बंगुर ,मािा)  मा  सहकारी  ऐन,  

२०७४  बमोस्जम तथा प्रचलित  सहकारी मापर्दण्डका  आधारमा  रहेका  सहकारी  संस्था  िे  आफ्नो  
कार्यक्षेत्र  रािा बेसी लित्र छनर्मानुसार कार्यर्ोजना बनाई कार्यक्रम संचािन गनय का िाधग आिेर्दन 

दर्दनसक्नेिन ् । तर सहकारी संस््ँको नाममा तोककएर स्िीकृत िएको कार्यक्रम िएमा  छनरे्दलशका,  
मापर्दण्ड  र  कार्यविधधिे  तोकेका  कार्यर्ोजनामा  अछनिार्यसमािेस गनुय पने ि । र्स कार्यक्रममा एक 

अिधधको िाधग अनुर्दान रकम ८५ प्रछतशत मात्र उपिब्ध गराईने  ि । 
(९) पश ुआहारा सेवा, चरन ववकास तथा  घााँस श्रोत ववकास ववकास कार्यक्रम;  

(घाँस बीउ उत्सपार्दन सम्बन्धी कार्यक्रम (डािे, घाँस, िुई घाँस, बहु िवषयर्, एक िषे) मा सहकारी पशु आहारामा 
सुधार गररने  कार्यक्रमह  जस्तै चरन खकय को सुधार उन्नत घाँस विकास स्थाछनर्  घाँस अनुसन्धान र 
घाँस श्रोत विकास र घाँस विविधीकरण संरक्षण  जस्ता कार्यक्रम संचािन गनय  इच्िुक कृषक 

समुह,सलमछत, सहकारी, छनजी फामय, उधोगी , व्र्ापारी, र सरोकारिािा संघ संस्था  िे आिेर्दन गनय 
सक्नेिन तर र्सका िाधग िौछतक 

 पुिायधार, मेसीनरी सामान र मुि बबउ वितरण मा िाग्ने कुि रकमको सत प्रछतशत  अनुर्दान उपिब्ध गराईन े 

ि । अन्र् आिश्र्क कार्यक्रम र अनुर्दानमा थप हुने नगर्द िाश्रम आिेर्दक स्िर्मिे सहिास्ग्ता गनुय पने ि । 
तर अनुसन्धानात्समक कार्यक्रममा प्राविधधक खचय अनुर्दानमा समािेश गररनेि । 
(१०)ह्र्ाचरी छनमायण सुधार (कुखरुा) कार्यक्रम अन्तियत  कुखरुापािक कृषकिाई कुखरुा पािन  व्र्िसार्मा 

सहिाधगगराउन चल्िा उत्सपार्दन तथा  बबक्रीवितरण गने र्स रािा बेसीगाउँपालिका िाई  अण्डा तथा 
मास ु  उत्सपार्दनमा  टेिा  पुर्र्ाउने उद्रे्दश्र्का साथ ् आधथयक तथा  प्राविधधकिे चल्िा उत्सपार्दन गनय  
ह्र्ाचरीस्थापना र संचािन गनय  इच्िुक कृषक समुह, सलमछत, सहकारी, छनजी फामय, उधोगी , आिेर्दन 

गनय  सक्नेिन तर र्सका िाधग िौछतक पूिायधार र मेसीनरीसामान खररर्दमा अधधकतम ८५ प्रछतशत 

सम्म अनुर्दान प्रर्दान गरर ने ि र अन्र्संचािन  र  संचािन  पुियका  खचयह मा  अनुर्दान  रकम  दर्दइने  
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िैन  ।  र्स अनुर्दानमा छनम्न ककलसमका ह्र्ाचरी स्थापना  तथा  स्तरिदृ्धधका िाधग आिेर्दन पेश गनय  
सककन ेि । तर आिेर्दनका साथ ्विस्ततृ व्र्ािसाछर्क कार्यर्ोजना अछनिार्य   रुपमा  पेश गनुय  पने ि । 

क)   साना ह्र्ाचरीीः  प्रछतिट ५०० चल्िा सम्म उत्सपार्दन गने उत्सपार्दन क्षमता िएको । 
ख)   मझौिा ह्र्ाचरीीः  प्रछतिट,  १०००चल्िा  िन्र्दा  माधथ,  ३०००  सम्म उत्सपार्दन क्षमता िएको  
४ . पशुपंछि बर्ार  प्रवद्र्धन  सम्बन्धी  व्र्वस्था : 
(१)  संकलन केन्र स्थापना संचािन तथा स्तरोनती (र्दधु,पशु,पंिी र बबउबबजनसंकिन कार्यक्रममा 

पशुपंछितथापशुपंछि जन्र् पर्दाथय र पश ु उत्सपार्दनका िाधग आिश्र्क कच्चा पर्दाथयसंकिनगरर बजार 
व्र्ािस्थापन माफय त  उपिोक्तासम्म पुर्र्ाउने उद्रे्दश्र् राखी संचािन गरर ने कार्यक्रमहरु मा इच्िुक 

कृषकसमुह,सलमछत, सहकारी, छनजी फामय, उधोगी , व्र्ापारी, र सरोकारिािा संघसंस्था िे आिेर्दन गनय 
सक्नेिन तर र्सका िागी संकिन केन्रमा संकिन का िाधग आर्ात हुने बस्तुको श्रोत तथा  पररमाण  

आिेर्दन साथ ् आधधकारीक रुपमा   अछनिार्य पेश  गनुय  पनेि र्सका  िाधग िौछतक पुिायधर,  
मेसीनरीसामानमा बढीमा ८५ प्रछतशत,  ढुिानी साधनमा अधधकतम ३० प्रछतशत र एक पटक प्रचार 
प्रसारको िाधग आिश्र्क सामाग्री  खरीर्दमा अधधकतम २५ प्रछतशत अनुर्दान उपिव्ध गराईने  ि । बाँकी 
कार्य संचािनका िाधग आिश्र्क पुँजी अनुर्दानमा िागत  सहिास्ग्ता स्िर्म आिेर्दकिे बेहोनुय पने ि । 
 

आधारहरु 

क ) दधु  संकलन  केन्र: 

१)  र्स केन्रको ५ कक.लम पररधी रािा बेसी लित्र प्रसस्त मात्रामा र्दधु उत्सपार्दन गने र्दगु्ध उत्सपार्दक कृषक समुह 

सलमछत र सहकारी संस्था  को वििरण  । 
२)  रै्दछनक कम्तीमा ५५० लिटर र्दधु संकिन गररनु पने । 
३)  आिेर्दक कानूनी रुपमा  र्दताय िएको हुनु पन े । 
ख) पशुपंछि संकलन  केन्र :  

१)  र्स केन्रको ५ कक.लम पररधी रािा बेसी लित्रबाट पशु तथा  पंिी आउन सक्ने र कम्तीमा 
संकिनको दर्दनमा कम्तीमा १०० िन्र्दा बढी पशु बस्तुह विक्रीका िाधग आउन सक्ने । 
२)  िष ैिरी र्ातार्ातको सुविधा िएको हुनु पने ३)  आिेर्दक कानुछन रुपमा  र्दताय िएको हुन ुपन ेि  

ि ्)  ववउ  ववर्न  (घााँस तथा डाले  घााँसका  ववरुवा समेत)  संकलन  केन्र ।  
१)  र्स केन्रको ५ कक.लम पररधी रािा बेसी लित्रको क्षेत्रबाट विउ विजन उत्सपार्दक कृषक समुह सलमछत र 

सहकारी हुनुपने । 
२)  संकिन गररएको विउ पररक्षणगनय  सक्ने पुिायधार हुनु पन े। ३)  संकिन गररएको विउ विक्री हुने स्थान 

खिुाउन ुपने । 
४)  आिेर्दक कानुछन रुरुपमा  र्दताय िएको हुनु पन े । 
(२) पश ुहाट बजार स्थापना  संचािन र स्तरोनती (ठुिा पश,ु साना पश ु र पन्िी) कार्यक्रममा  कृषकहरुिे 

पािेका  सम्पुणय  पशुह  कृषको  चाहना  अनुसार बबक्रीका  िाधग  सहजीकर सहस्जकरण गनय   र  
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समर्को  सर्दपुर्ोग्गनेबजार बबचौलिर्ाह िाई छनउत्सशाही गरर स्िर्ं कृषकिाई उधचत मुल्र् व्र्ािस्थापन 

गनय र पशु खररर्द श्रोत केन्रका  रुपमा  विकास गने उद्रे्दश्र् लिइ इच्िुक कृषक समुहसलमछत सहकारी 
सस्था उपिोक्ता सलमछत हरुिे  आिेर्दन दर्दन सक्नेिन । र्सका िाधग  आिश्र्क  िौछतक  पुिायधार  र 
मेसीनरी सामानह मा  अधधकतम  ८५ प्रछतशत र एक पटक प्रचार प्रसारका िाधग अधधकतम ३० प्रछतशत 

अनुर्दान प्रर्दान गरर ने ि । 
(क) र्स केन्रको ५ कक.लम पररधध रािा बेसी लित्रबाट पशुह बबक्रीका िाधग आउनसक्ने र कम्तीमा  संकिनको  

दर्दनमा  १८५  िन्र्दा  बढी  पशु  िस्तुह बबक्रीका िाधग आउन सक्ने  
(ख) िष ैिरी र्ातार्ातको सुविधा िएको हुन ुपन े। 
(ग)् आिेर्दक कानूनी रुरुपमा  र्दताय िएको हुनु पन े। 
(घ) स्थाछनर्  पालिका र रािा बेसीगाउँपालिका  पालिकािे समेत सहकार्य गनय  सक्नेिन  । 
(३)  पश ु  जन्र् उत्सपार्दनको  विविधीकरण प्रशोधन वितरण  सम्बन्धी  कार्यक्रममा पशुजन्र् उत्सपार्दनको 

विविधधकरण गने उप पर्दाथय बनाई बबक्री वितरण गने। 
खािका  कार्यक्रमह  पर्दयिन ्  ।  र्समा र्दधु प्रशोधन,  मास ुप्रशोधन  अण्डासंकिन  तथा  प्र्ाकेस्जङ  जस्ता  

कार्यहरुगनय इच्िुक  कृषक  समुह  सलमछतसहकारी उधोगी  व्र्िसार्ी संघ संस्था  िे आिेर्दन  गनय  
सक्नेिन । र्समा िौछतक पुिायधार मेसीनरी सामानमा बढीमा ८५ प्रछतशत र एक पटक प्रचार प्रसारको 
िाधग बढीमा ३० प्रछतशत अनुर्दान दर्दइने ि बाकी संचािन खचय रसंचािन  पुियका  खचयह  स्िर्ंम 

आिेकिे  िगानी  गनुय  पने  ि  । आिेर्दकिाई चादहने  आिश्र्क  पुिायधार  र  सामानहरुको वििरण 

बबस्ततृ  कार्यर्ोजनामा उल्िेख गनुय  पन ेि । 
(४) साना डरेी स्थापना  संचािन र स्तरोनती कार्यक्रममा रै्दछनक १०० रे्दखख २०० लिटर  र्दधु संकिन गने  विक्री  

वितरण गनय   सक्ने क्षमता  राख्न ेव्र्स्क्तगतिासंस्था िे साना डरेी  स्थापना गनय  र सो िन्र्दा माथी 
स्तरोन्नवि गने ८५० लिटर र्दधु संकिन तथा  बबक्री वितरण गने क्षमता िदृ्धध गनय  आिश्र्क पने 
िौछतक पुिायधार विकास र मेसीनरी सामानह मा बदढमा ८५ प्रछतशत अनुर्दान दर्दन सककनेि । र्दगु्ध 

उत्सपार्दन तथा  विविधधकरण  कार्यक्रममा िागत  अनुर्दानसहिाधग गराउने  सामानतह िौछतक पुिायधारह 

उधोगकोिाधग आिश्र्क ििन, पानी व्र्ािस्थापन बबजुिी, फोहर  व्र्ािस्थापन   मेसीनरी  सामानह : 

लमल्क क्र्ान, लमल्कीङ मेसीन, लमल्क एनािाइजर, क्रीम सेपेरेटर, प्र्ाकेस्जङ मेसीन, डड कफ्रज, धचलिङ 

भ्र्ाट, आइसक्रीम मेककङ मेसीन, लमल्क पास्चरुाइजर आदर्द । ढुिानी साधन, धचलिङ भ्र्ान, ह्िीि व्र्ारो 
आदर्द । 

(५) डरेी पसल सुधार कार्यक्रम अन्तियत  संचािन िइ राखेका डरेी पसिह िाईस्िस्थ ्र स्िच्ि र्दगु्ध जन्र् 

पर्दाथय  उत्सपार्दन गने  बबक्री वितरण  गने उद्रे्दश्र्कासाथ ्गरर ने कार्यक्रमह  डेरी पसि सुधार रािा बेसी 
लित्र पने िन । त्सर्सका िाधग डरेी पसि रािा बेसी लित्रका  मेसीनरी  सामानको  क्षमता  अलििदृ्धध  गने  
सुधारका िाधग मेसीनरी सामानमा ८५ प्रछतशत र िौछतक पूिायधारमा ८५ प्रछतशत अनुर्दान दर्दन सककने ि 

तर र्दगु्ध उत्सपार्दक सहकारी सस्थामाफय त  संचािन िएका डरेी पसिह िाई अधधकतम ७० प्रछतशत सम्म 

अनुर्दान दर्दन सककनेि   । 
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(६)  गचस्र्ान केन्र स्थापनाकार्यक्रममा कम्तीमा ३ र्दगु्ध संकिन केन्रको र्दधुिाई 

संकिन गने  लमल्क भ्र्ान माफय त  अन्र् बजार िा र्दगु्ध वितरण  आर्ोजनामा पठाउनको िाधग र्दधुिाई 

गुणस्तर  कार्म राख्न धचस्र्ान केन्रको स्थापना गनय  आिश्र्क  पने  िौछतक  पुिायधार  विकासमा  ८५  

प्रछतशत,  धचलिङ  भ्र्ाटमा बढीमा ७० प्रछतशत र धचलिङ भ्र्ानमा ३० प्रछतशत अन्र् आिश्र्क 

मेसीनरीसामानमा ८५ प्रछतशत अनुर्दान दर्दन सककनेि । 
(७) डरेी उद्र्ोि ्स्थापनासंचािन र स्तरोनती कार्यक्रममा र्दधुबाट उत्सपार्दन गररने र्दगु्ध जन्र् पर्दाथय  उत्सपार्दन 

गन ेबजाररकरण गने उद्रे्दश्र्िे स्थापना िएको डरेी उधोगिाई   आिश्र्क  पन े  िौछतक  पुिायधार  र  
मेसीनरी  सामानह मा  ८५ प्रछतशत अनुर्दानमा संचािन तथा  स्तरोनती गनय  सककने ि  

(८) मास ुपसल सुधार(राँग खसी कुखरुा बंगुर  मािा) कार्यक्रममा साना तथा  ठुिा बजारक्षेत्रमा खुरा मासु 
बबक्रीको िाधग स्थापना  िएका मासु पसिहरुिाई िाईसुधार गने  स्िच्ि स्िस्थ ्मासु उपिोक्ताह   

बबक्री वितरण गनय  सुधार गरर ने कार्यक्रमह   संचािन  गनय   सककनेि  ।र्सका  िाधग  आिश्र्क  

मापर्दण्डिे तोकेका िौछतक पुिायधार र मेसीनरी सामानह मा ८५ प्रछतशत अनुर्दान दर्दनसककनेि । 
(९) बधस्थलछनमायणतथा  सुधार कार्यक्रम अन्तगयत  बजार क्षेत्रमा स्िस्थ ्पशुपंछि  बध गने  खरुा मासु पसिह 

मा स्िच्ि मासु खुरा तथा  थसु्म्क बबक्री गनय  र बजार क्षेत्रको ज्ँिािी  पशु बध गने कार्यिाइ  छन 

त्ससादहत गने उद्रे्दश्र्िे कम्तीमा रै्दछनक ५ रे्दखख ८५ सम्म खसी तथा  बंगुर  र १ रे्दखख ५ सम्म राँगा बध 

गनय  सक्ने स्थान िाई बधस्थि िछनन्ि । सोका िाधग आिश्र्क पने बाटो, ििन,  पानी,  बबजुिी,  
तारबार,  िगएतको  िौछतक  पूिायधार छनमायणरािा बेसीगाउँपालिका िे गने ि । पशुपंछि  बध गन े

व्र्िसार्ीह िाई ठुिा तथा साना मेसीनरी सामानह  र आिस्र्क औजारमा ८५ प्रछतशत अनुर्दान दर्दन 

सककनेि । 
(१०)बधशालाछनमायण तथा सुधार  कार्यक्रम अन्तगयत  र्स रािा बेसीगाउँपालिका को 
स्िीकृछतमा आधछुनक स्तरको पशु बधशािा छनमायण गनय िातािरणीर्  प्रिाि मुल्र्ांकनबाट अनुकुि हुन ेस्थान  

िा क्षेत्रमा र्स्ता खािका ठुिा तथा  साना पश ुबधसािा छनमायण गनय  िौछतक पूिायधार बढीमा ८५ प्रछतशत 

र मेसीनरीसामानह मा बढीमा ८५ प्रछतश सम्म अनुर्दान दर्दन सककने ि । तर िातािरणीर्  प्रिाि 

मुल्र्ाकन अछनिार्य गनुय  पने हुन्ि । 
(११)मास ु  प्रशोधन  केन्र स्थापना कार्यक्रमअन्तगयत  स्िस्थ ्  र  स्िच्ि  मासुिाई प्रशोधन गने  मासु जन्र् 

पर्दाथय  उत्सपार्दन र बजाररकरण गनेस्थान िाइ मासु प्रशोधन  केन्र  िछनन्ि  ।  र्सका  िाधग  आिश्र्क  

पन े  िौछतक  पूिायधारमा बढीमा ८५ प्रछतशत, मेसीनरी सामानमा बढीमा ६० प्रछतशत र पदहिो पटक 

प्रचार  प्रसारका  सामाग्री   हरुमा   बढीमा  ३०  प्रछतशत  अनुर्दान  प्रर्दान  गनय  
सककनेि  प्राविधक  कमयचारी  र  उत्सपार्दनका  िाधग  आिश्र्क  कच्चा  पर्दाथय स्िर्म िगनीकतायिे िगनी गनुय 

पनेि । 
(१२)ऊन उत्पादन संकलन प्रशोधन र बजाररकरण अन्तगयत ग्रालमणक्षेत्रमा  क्षेत्रमा उत्सपार्दन िएको ऊन 

संकिन, प्रशोधन गने  ऊन तथा  ऊनजन्र् िस्तु रास्टिर् तथा  अन्तरायस्टिर् स्तरमा बजाररकरण गनय का 
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िाधग ऊन प्रशोधन केन्र िागत सहिास्ग्तामा स्थापना  र संचािन गनय  सककनेि सो का िाधग िौछतक 

पुिायधारमा बढीमा ८५ प्रछतशत र मेसीनरी सामानमा ६० प्रछतशत सम्म अनुर्दान दर्दनसककने ि  

(१३)पश ु श्रोत  केन्र  स्थापना अन्तियत  कुन ै एक क्षेत्रमा  रहेका पशुह िाई  सो क्षेत्रको पदहचान  झल्कने गने 
एक  श्रोतकेन्र  िा  पर्यटकीर्  क्षेत्रकारुपमा  विकास गनय  छनम्न बमोस्जमका पश ुश्रोत केन्र संचािन 

गनय  सककनेि । 
क )  प्रबद्र्धनात्मक पश ुश्रोत केन्र: 

श्रोत केन्रमा पशु जनघनत्सिको आधारमा सबैिन्र्दा बढी िएका िा गुण र र्दोष का आधारमा पदहचान िएका 
पशुह िाई प्रिद्र्धन विकास गने सो क्षेत्र सोही पशुको श्रोत हुने ककसीमिे कार्यक्रम संचािन गररन्ि रसो 
पश ुसंग ्आबद्ध अन्र् व्र्िसार् पछन संचािन गनय  सककने ि । जस्तै गुणको श्रोत िोर्र बाख्रा र र्दधु 

उत्सपार्दनका िाधग गइ िैसी क्षेत्र आदर्द 

ख) संरिण आत्मक पश ुश्रोत केन्रः 
श्रोत केन्रमा  जैविक  गुणिेमहत्सिपुणय  िएका तर हाि जन घनत्सि घट्र्दो क्रममा रहेका पशहुरुको संरक्षण गनय 

का िाधग कार्यक्रम संचािन गनय  सककने ि जस्तै स्थाछनर्  लिमे,  पारकोटे िैसी, खिैा गाई  िेडा, बाख्रा, 
स्थाछनर्  कुखरुा, स्थाछनर् बंगुर  आदर्द । 

(१४) घााँसको ववउको ससड बैंक स्थापना र संचालन ;  

पशुपािन व्र्ािसार्मा सहस्जकरण र प्रिरधयनका िाधग गाउपालिकािे दहउँरे्द,िषे र िहुिष े घाँसका 
विउविजनहरु कृषकहरुिाई छनशुल्क रुपमा वितरण गरै्द आएको ि । िषेछन विउ वितरणको कार्यिाई 

छनरन्तर गरररहँर्दा घाँसको विकास र उपिब्धतामा दर्दगो व्र्ािस्थापन हुन नसक्ने पररिेशिाई 

मध्र्नजर गरै्द घाँसको विउविजनहरु छनरन्तर वितरणको कार्यिाई स्थधगत गरर लसड िैक स्थापना गने र 
सोदह िैक माफय त रािा बेसी गाउँपालिका लित्रका कृषकहरुिाई घाँसको विउँको उपिव्धता सुछनस्श्चत गने 
उरे्दश्र्िे घाँसको विउको लसड बैंक स्थापना र संचािन गने कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गनय िाधगएको । र्ो 
कार्यक्रम घाँसखेछत विषर्क कृषक समुह िा पशुपािनमा आिर सहकारर संस्थाहरु माफय त कार्ायन्िर्न 

गररने ि । र्ो कार्यक्रममा सहिाधग हुन चाहाने ईच्िुक समुह िा सहकाररिे सुचना प्रकासन िएपछि 

शाखािे उपिब्ध गराउने छनिेर्दन फमेट िरर लसड िैक संन्चािन गने मोडिे सदहतको प्रस्तािना पेश 

गनुयपनेि प्रछतस्पधायत्समक मुल्र्ाँकन विधधरारा मेररटका आधारमा साझेर्दारको िोनोट गररने ि । र्ो 
कार्यक्रममा िनौट हुने साझरे्दारिे नेपाि सरकारिाट लसफाररस र स्स्िकृत घाँसका परजाछतहरु सरकारर 
र्दररेटमा न ैबबकक्र वितरण गनुयपने ि ।  

उत्सपार्दनिे ३ रे्दखख ४ मदहना सम्म मात्र खाना पुग्ने ४ रोपनी िन्र्दा कम जलमन िएका एकाघर,  संगेिका  
कुनैपनी  सर्दस्र्को  उद्र्ोग,्  व्र्ापार,  व्र्िसार्,  रोजगरी आधथयक  आम्र्दानीको श्रोत निएका 
घरधरुीका २० रे्दखख ४५ बषय उमेर समुहका जीविकोपाजयन व्र्बसार् गनय  ईच्िुक कृषकह िाई समेटेर  
कार्यक्रमसंचािन गने । 

(१५) औषगध बबतरण कार्यक्रम । 
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औषधध वितरण कार्यक्रम रािा बेसी गाउँपालिका का ६ िटै िडाहरुका पशुपंछि पािक कृषकहरुिाई समेदट 

छनशूल्क रुपमा वितरण गररनेि र्ो कार्यक्रम पशु सेिा शाखाको बजेटमा समेदटएको हुने ि । वितर गर्दाय  
तपलसिका औषधध हरु छनशुल्क रुपमा वितरण गररने ि ।  

(१,) घाउड्रलेसङ गने औषधधहरुमा Povidine,Tincture Iodine, Tincture Benzoin 

Cotton,Bandage,Turpentine Oil,Alum,Borax  

(२)  Antipyretic and Analesic मा Meloxicam,Paracetamol  

(३,) Anti Allergic मा Chlorpheniramine 

(४,) Anitidiarrhoel औषधधमा Cotrimoxazole,Metronidazole bolus/Tablet  

(५,) Atrophine Sulphate Injection  

(६,) Laxative/purgative मा Magnesium Sulphate  

(७,) बाह् परस्जवि छनर्न्त्रणको िाधग लसफाररस गररएका औषधधहरु समेत ।  
 

र्ीववकोपार्यन अनुदानका क्रक्रर्ाकलाप र मापदण्डह:- 

बबषर्गत 

ब्र्बसार् वितरण 

अनुर्दानमा समाबेश गररने 
कार्यक्रमहरु 

कार्यक्रम खचय सहर्ोगको 
पररधध 

कैकफर्त 

 

 

 

 

बाख्रा पािन 

खोर छनमायण  सुधार, तािीम, 

बाख्रा, बोका  वितरण , घाँसको 
बबउ, बबरुिा, आन्तररक 

परस्जबब बाह्र् परस्जबी 
छनर्न्त्रण खोप, बबमा, सुचना 
बोडय 

स्िीकृत कार्यक्रमकको 
पररधध रािा बेसी लित्र 

रदह एक जना कृषकिाई 

३ िटा बाख्रा, 
समुग्त बोका, र खोर 
छनमायण मा प्रछत माउ 

बाख्रा 
रु.८५०० का र्दरिे दर्दने 

समुहरुमा  बस्ने व्र्क्ती 
बाख्रा पािन गनय  इच्िुक 

स्िस््र् छनरोधग  र 
शारीररक तन्र्दरुुस्ती 
िएको हुनु पन े

 

बंगुर पािन खोर छनमायण  सुधार, तालिम, 

बंगुर का पाठी, बबर वितरण , 

घाँसको बबरुिा, आन्तररक 

परस्जबब बाह्र् परस्जबी 
छनर्न्त्रण खोप, बबमा, सुचना 
बोडय 

स्िीकृत कार्यक्रमकको 
पररधध रािा बेसी लित्र 

रदह एक जना,कृषकिाईय 
३ िटा 
पाठी,सामुदहक,माउको 
अनुपातमा बबर, र खोर 
छनमायण मा प्रछत माउ 

रु.३००० र्दरिे दर्दने । 

समुहरुमा  बस्ने व्र्क्ती 
बंगुर  पािन गनय  इच्िुक 

स्िस््र्, छनरोगी्ी र 
शारीररक तन्र्दरुुस्ती 
िएको हुनु पन े
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कुखरुा पािन 

खोर छनमायण  सुधार,तािीम, 

डडिि प्रपोजका िा िेर्सय 
जातका कुखरुाका ८ हप्ते चल्िा, 
र्दानापानी खाने िाँडा, 
आन्तररक परस्जबब बाह्र् 

परस्जबीका  औषधी, र्दाना 
सुचना बोडय 

स्िीकृत कार्यक्रमकको 
पररधध रािा बेसी लित्र 

रदह एक जनािाई २५ िटा 
चल्िा खोर छनमायण मा 
प्रछत कुखरुा 
रु. ३०० का र्दरिे दर्दने  
एक पटकको िागी १५ 

ककिो र्दाना 

समुहरुमा  बस्ने व्र्क्ती 
कुखरुा पािन गनय  
इच्िुक स्िस््र् छनरोगी्ी 
र शारीररक तन्र्दरुुस्ती 
िएको हुनु पन े

 

रटटब्र्ीः- स्जबबकोपाजयनको िाधग न्र्ून आर् िएका कृषकहरु सम्बस्न्धत िडाहरुिे कार्यविधधको ५ को 
उपर्दफा१ बमोस्जम मा उल्िेख िए बमोस्जम िनौट गरर  सम्बस्न्धत िडा कार्ायिर्हरुिे 

लसफाररस गनुय   पनेि 

६ .  साना  क्रकसान  सहुसलर्त  अनुदान  कार्यक्रम  सचंालन  सम्वन्धी  व्र्वस्थ  : 

(१)  रािा बेसी गाउँपालिका  लित्रगाई , िैसी, िेडा, बाख्रा, बंगुर , कुखरुा पािन व्र्िसार् गने रहेका िररएर 
रहेका साना कृषकह िाई समुहरुमा  आिद्ध गराई, कृषकको पशुधनको सुरक्षािाई विशषे जोड दर्दरै्द 

अछनिार्य बबमा र उत्सपार्दनिाई व्र्िसाछर्क तथा  बजारमुखी बनाउन रािा बेसीपशुपंछि  शाखाबाट 

अनुर्दानका छनम्न कार्यक्रमह संचािन गररने िन ्। 
साना  क्रकसान  सहुसलर्त  अनुदान  आर्आर्यन  कार्यक्रम  सम्बन्धी  मापदण्ड 

बबषर्गत 

ब्र्बसार् वितरण 

अनुर्दानमा समाबेश गररने 
कार्यक्रमहरु 

कार्यक्रम खचय सहर्ोगको पररधध कैकफर्त 

र्दधु,मासु 
कोउत्सपार्दन बदृ्धध गनय  
नश्ि सुधार 

रागो साँढे, बोका र बीर 
वितरण 

स्िस्फुतय रुरुपमा  िा  
पशुपंछिशाखाको कार्यक्रम 

अनुसार गठन  िएका समुह तथा 
व्र्क्तीग्त व्र्बसार् र्दताय गरेका  
कृषकहरुिाई 

स्िीकृत कार्यक्रमकको पररधध 

रािा बेसी लित्र 

रदह, माउ बाख्राको अनुपातमा, 
हािापानी सुहाउँर्दो उन्नत 

जातको बोका कार्यबबधध अनुसार 
उपिब्ध गराउने 

छनर्लमत माउ 

बाख्रा, ठुिा 
माउपशुहरुको 
अछनबार्य  बबमा 
गरेको 
र प्राबबधधक 

मापर्दण्ड पुरा गरर  
छनमायण  गरेका  
ब्र्बस्स्थत, गोठ , 

खोरको पुबायधार 
प्रजनन रेकडय, डािे 

घाँस, िुँई घाँस 

िगाई एको 
मापर्दण्डका 
आधारमा मुल्र्ाँकन 

गरर न े। 
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कृबत्रम ग्र्िाधान 

 

सेिाउन्नतरागो साँढे,बोर्र 
बोकाको बबर्य छनर्लमत 

िन्डारण  

 

स्िस्फुतय िा पशुपंछि 

शाखाकोकार्यक्रम अनुसार गठन  

िएका पशुपािन समुहका कृषक 

र व्र्िसार्ीक  पशुपािन फामय 
र्दताय गरेका  िा समुह िन्र्दा 
बादहरिररएर रहेका पशुपािन 

कृषकहरुका गाई , िैसी, 
बाख्राहरुिाई साँढे, 

रागो बोकाको बबकल्पमा 
कृ.ग.्गने । 

(१) कृ.ग.् गरर ने 
पश ुमोटर बाटो 
पुगेको ठाउ   रे्दखी १ 

ककिो लमटरको र्दरुी 
रािा बेसी लित्र हुनु 
पन े। 
(२) लसमेनको रकम  

कार्यबबधधमा तोकीए 

अनुसार कृषकिे 

व्र्होनुय पने । 
 

आहारा व्र्िस्थापन तथा 
चरण  क्षेत्र बबकास  

हाते च्र्ापकटर, तथा 
बबद्र्ुतीर् घाँस काटने 
मेलसन,घाँसकोबबरुिा, 
लसजन अनुसारका पोषीिा 
घाँसका बबरुिा, लसचाई 

गने पाईप आदर्द ।  

(१)स्िस्फुतय रुरुपमा  िा पशुपंछि   

सेिा शाखाको कार्यक्रम अनुसार 
गठन  तथा व्र्क्तीग्त व्र्बसार् 

र्दताय गरेका  कृषकहरुिाई 

स्िीकृत कार्यक्रमकको पररधध 

रािा बेसी लित्र रदह, छनस्ज बारी, 
कान्िा, छनस्ज  जलमन, 

रोडकोरीडोर िेउ िाउ र 
सामुर्दार्ीक प्रछत  जलमन   मा 
हािापानी सुहाउर्दो डािे घाँस र 
अन्र् बहुबवषयर् र लसजनि 

घाँसका बबउहरु छनशुल्क  

उपिब्ध गराउने  
(२) समुहरुमा  च्र्ापकटरमा ७५र 
व्र्बसार्ीक फामयहरुिाई 

बबद्र्ुछतर् घाँस  काटने मेलसनमा 
८५प्रछतशत अुनर्दान दर्दने । 
(३) चरण  व्र्बस्थापनको िागी 
आिी कान्िा बाहेक छनस्ज २ 

रोपनी जलमनमा चरण  बबस्तार 

(१) घाँस  बबकास 

गनय  कृषकहरु 

समुह व्र्क्तीग्त 

फामय र्दताय गरेका  
हुन ुपनेि । 
(२)छनस्ज जलमनमा 
घाँसबबकास गने 
कृषक  िे ककिा नं 
उल्िेख गरर  
समुहको छनणयर्  र 
सम्बन्धीत िडा 
कार्ायिर् लसफाररस 

हुन ुपन ेि । िने 
घाँस िरािा बेसी 
गाउँपालिका  र्दा 
कृषक आफैिे 

श्रमर्दान गनुय   पने 
ि । 
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गनय को िागी २८५ लमटर, 
पोिेधथन पाइप 

र सामुर्दार्ीक चरण  खको  
सुधार गनय  कम्तीमा १० रोपनी 
क्षेत्रफिको िागी   ८५०लमटर 
पोिेधथन पाइरुपमा  
७५ प्रछतशत अनुर्दानमा दर्दने । 

 

डडवपङ ट्र्ाङ्की 
छनमायण 

प्राबबधधक  तथा डडवपङ 

ट्र्ाङ्कीको नक्सा र 
आधथयक  सहर्ोग ्

(१) कम्तीमा २०००रे्दखी माधथ 

िेडा, बाख्रािाई एक दर्दनमा सेिा 
दर्दन सक्ने सबैिाई पार्क  पन े

पानीको सुबबधा िएको 
साबयजनीकस्थान मा लसमेन्टको 
बातािरणीर् प्रिाबिाई असर 
नपन ेसाबयजछनकस्थानमा 
स्िीकृत कार्यक्रमकको पररधध 

रािा बेसी लित्र रदह स्टीमेटको ८५ 

प्रछतशत सम्म आधथयक 

अनुर्दान दर्दनसककने ि 

।(२)एकदर्दनमा २८५ 

 रे्दखी माथीको । संख्र्ामा िेडा, 
बाख्रा डडवपङ हुन ेिडाका रािा 
बेसी गाउँपालिका बस्तीका 
कृषकहरुिाई८५प्रछतशत  सम्म 

प्िास्टटक(फाइिर)को डडवपङ 

ट्र्ाङ्कीमा अनुर्दान दर्दन सककने 
। 

(१)लसमेन्टको 
डडवपङ ट्र्ाङ्की 
छनमायण गनय  
साबयजनीक ठाउको 
िागी सम्बस्न्धत 

िडा कार्ायिर्िे िडा 
बाट छनणयर्  गरे  
लसफालस गरेको  हुनु 
पनय ि 

(२) समुर्दार्िे 

अधग्रम १५ प्रछतशत 

रकम खातामा 
जम्मा गरेको  हुनु 
पन े। 
 

रटटव्र्-(१)र्ो  कार्यबबधध  छनरे्दलशका  अनुसार  जुन  सुकै  अनुर्दानका  सेिा  लिने  कृषकिे  छनर्लमत  आफना  
पशुहरुकोबबमा  गरेको  हुनु  पने  ि  र  बबमा  गरेका   कागजातहरु रुका  िार्ा  प्रछतहरु  आधथयक  बषयको  सुरु  

मदहना  श्रािन  रे्दखी काछतयक  मसान्त सम्म छनबेर्दन साथ  पशुपंछि  शाखा र शाखाका केन्रहरुमा पेश  गनुय  
पनेि । 
(२)  अनुर्दान  तथा सहुलिर्त  अनुर्दान  कार्यक्रम  संचािनको िाधग  आगमी बषयको र्ोजना तजुयमा गने क्रममा 
िडास्तरबाट  र्ोजना  िनौट  िई  आउन ु पन े िा  समुहहरुिे  आिश्र्कताको  आधारमा  समुह  बैठकमा  
व्र्ापक  ििफि गरर  छनणयर्  गरे  र  व्र्क्तीगत व्र्िसाछर्कफामयहरुिे  आिश्र्कताको  आधारमा  रािा बेसी   
पशुपंछि  शाखामा र्ोजना तजुयमा हुनु िन्र्दा अगाडी छनिेर्दन दर्दनु पन ेि । 
 

७ .  रेबबर्  खोप सहुसलर्त  कार्यक्रम  सम्बन्धी  व्र्वस्था: 
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(१)  रेबबज खोप अनुर्दानको िागीपशुहरुको अग्रीम बबमा गरेको  हुनुपन ेि । 
(२) न्र्ून आर्  िएका  साना  ककसानका  एकै  घरका  ३  िटा  िन्र्दा  बढी  पशु िस्तुह िाई एकै िा ३ दर्दनको 

अिधध रािा बेसी लित्र संकास्पर्द बहुिा कुकुर र स्र्ाििे टोकेको िए त्सर्स्ता कृषकका पशुिाई चिन 

चल्तीको मुल्र्मा सतप्रछतशतसम्म िुट दर्दएर सहुलिर्त अनुर्दानमा पशुपंछि  शाखािे रेबबज खोप 

उपिब्ध गराउने ि ।  
(३)  कृषकह  समुहरुमा  आिद्ध िई पशुपंछि  शाखामा र्दताय िएका समुह रािा बेसी लित्रका ककसानिे  पािेका 

पशुह  िाई  शंकास्पर्द  बहुिा  कुकुर  िा स्र्ाििे  ३  दर्दन  लित्रको अिधध रािा बेसी लित्र५ िटा िन्र्दा बढी 
पशुह िाई टोकेको िए चिन चल्तीको मुल्र्मा ८५ प्रछतशत िुट अनुर्दानमा पशुपंछि  शाखािे रेबबजको 
खोप उपिब्ध गराउने  ि । अनुर्दान प्रास्प्तको िाधग छनिेर्दन साथ ्समुहको बैठकिे लसफाररस गरेका 
छनणयर् को फोटोकपी, पशुहरुको अधग्रम  बबमा गरेका प्रमाणका  फोटोकपी 

र सम्बस्न्धत िडाकार्ायिर् लसफाररस पत्र पेश गनुय  पने ि । 
४. घरपालुवा कुकुर, ववरालाको हकमा पश ुशाखाले छनशुल्क खोप उपलव्ध िराउने ि ।   
८. पशुको  कृबिम  िभायधारण   सेवा  सम्बन्धी  व्र्वस्थ  :  

(१)  र्ो कार्यबबधध अन्तगयत ब्र्ाड ेरागो साँढे र बोकाको विकल्प आधुछनक तररका बाट मुराय रागो जसी  साँढे र 
बोर्र  जातको  बोकाको  शुद्ध  िीर्य  कृबत्रम गियधानको   प्राविधधकद्िारा  पशुहरुिाई गिेछन बनाई  िणय  
शंकर  पशुहरुको संख्र्ामा उल्िेख्र्  बदृ्धध  गरर  र्दधु र मासुको  उत्सपार्दन  उत्सपार्दकत्सि  बढाई कृषकको 
आर्स्तरमा बदृ्धध गने उरे्दश्र्िे कृछतम गियधान सेिािाई समार्ानुकुिसंचािन  गनय   शाखाको 
जनशस्क्तिे  मात्र नपुग्ने िएकािे  प्राईिेट  क्षेत्रका बेरोजगर  पारािेटह िाई  समेत  तािीम  दर्दई  

कृबत्रम  गियधान  कार्यिाई तीब्रता दर्दइने । र्स्ता प्राइिेट पारािेटह िाई कार्यबबधध छनरे्दलशकामा तोककए 

बमोस्जमको सेिा सुबबधा उपिब्ध गराउने । कृ.ग.् गरर सकेपछि प्राविधधक िा पारािेटहरुिे  

चौमालसकरुपमा पशुधनी र सम्बस्न्धत िडा अध्र्क्ष िा िडासर्दस्र्को  लसफाररस मा शाखामा  पेश गनुय 
पन े ।  एक पटक कृ.ग.्गरेपछि उस्ल्टनेको हकमा पुनीः कृ.ग.् गनुय पन ेि । कृ.ग.् गर्दाय  अलिर्ानमा बाहेक 

अन्र् समर्मा कृषकबाट िीर्यको रकम लिईने ि । 
९ .  पश ुस्वास््र् तथा  उपचार सेवा सम्बन्धी  व्र्वस्थ  : 

(१)  र्ो कार्यबबधध अनुसार पशु पन्िी शाखाबाट रािा बेसीरािा बेसी लित्र कृषकिे पािेका पशुपन्िीहरु  मा 
छिटफुट  रुरुपमा  रे्दखखने सरुिा रोगहरु  र महामारीको रुरुपमा  रे्दखा पने पशुपंछि तथा  मत्सस्र्का रोगहरु  

को रोकथाम तथा  उपचार गरर पशुपंछि को स्िास््र्िाई  सुधार  गरर  स्िस्थ ्र  छनरोधग पशुपंछि हरुको  
उत्सपार्दन बढाउन छनम्न कार्यक्रमह   संचािन गरर ने िन ्। 

( क)  पश ु स्वास््र्  ससववर  संचालन  कार्यक्रमः 
कृषकको रािा बेसीगाउँपालिका बस्ती स्तरमा बढी िन्र्दा बढी पशुिस्तुहरुिाई सेिा दर्दने उद्रे्दश्िे  केन्र  

तोकीपशुपंछि को स्िास््र् परीक्षण उपचार,  औषधी वितरण र पशुपािन  सम्बन्धी  विलिन्न  प्राविधधक  

परामशय  गने । पशुपािनका विविध विषर्मा चतेनामूिक पोटटर, पम्पिेट, बुकिेटको छनशुल्क वितरण 

गररने ि । 
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(ख)  आकन्स्मक उपचार सवेा कार्यक्रम  :- 

रािा बेसी लित्र आकस्स्मक रुपमा  रे्दखखने पशुहरुका संक्रामक सरुिा रोगहरु तथा महामारी जन्र्  रोगहरु को 
रोकथाम रछनर्न्त्रण गनय आिश्र्क औषधी कोष स्थापना गने । आिश्र्कता अनुसार छनीःशुल्क उपचार 
तथा औषधी वितरण गने ि । तर महामारी जन्र् संक्रामकरोगहरु फैलिएको अिस्थामापशुको खोप 

संचािन गने र महामारीरोग ्छनर्न्त्रणिन्र्दा बादहर सहर्ोगको िाधग स्जल्िाको पश ुअस्पताि तथा पशु 
सेिा कार्ायिर्, प्ररे्दश सरकार, संघीर् सरकारकासम्बस्न्धत मन्त्रािर्ह संग ् समन्िर् गरर रोग ्

छनर्न्त्रणमा लिने । 
(ि)् घुम्ती पश ुउपचार/घुम्ती न्ललछनक सेवा कार्यक्रम  :- 

पशुहरुको  जनघनत्सि तथा  प्राविधधक दृस्टटकोणिे आिश्र्कता िएका िडा तथा  रािा बेसीगाउँपालिका  
बस्तीहरुमा मा ३ रे्दखख ५ दर्दन सम्मको घुम्ती पशु स्िास््र् स्क्िछनक संचािन गने । घुम्ती स्क्िछनकमा 
पश ुिस्तुको गोबर परीक्षण , थनुेिो,  परीक्षण,  चमयरोग ्  सम्बन्धी  िािा  पररक्षण,  िािे पशुको 
बन्ध्र्ाकरणिगएतका आधारिूत स्िास््र् परीक्षण, उपचार, औषधी वितरण  र विलिन्न सरुिा रोगहरु  

को खोप गररने ि । घुम्ती स्क्िछनकसेिाको अिधधमा  छनर्मानुसार  पशु  पन्िीको  रस्जटिेशन शुल्क  

लिई पुस्जयकाटेर चेक जाँच गने र आधारिूत औषधीह  छनशुल्क वितरण गने, ।  
(घ )  टेली  मेडीसन सेवा कार्यक्रम  :- 

िौगोिीक विकटतािे गर्दाय पशु िस्तुहरुको उपचार गनय रािा बेसीगाउँपालिका पशु स्िास््र्  केन्रहरुटाढा रहेको 
अिस्थमा र पशु स्िास््र् प्राविधधकहरुको पहँुच नपुग्न ेरािा बेसीगाउँपालिका ठाउँका कृषकहरुिे  आफ्ना 
पशुपंछि  बबरामी हँुर्दा र कछतपर् समस्र्ाहरुघरमै घरेि ुउपचार विधधबाटसमर्मानै  आफैिे  साधरण   

उपचार  गरर   समस्र्ाको  समाधान  गरे  पशुधनको क्षेछतिाई  कम गनय  सककने  िएकािे र 
पशुपािनका अन्र् विविध विषर्मा टेिीफोन माफय त परामशय गरर  समर्को बचत गरे पशुपंछि जन्र् 

उत्सपार्दनमा समर् दर्दन सककने िएकािे र्ो टेिीमेडडसनसेिा ककसानको िाधग िािर्दार्क हुने िएकािे 

टेिी मेडीसन सेिािाई आिश्र्कता अनुसार संचािन गने । 
(ङ) रावा बेसस िाउाँ पासलका पश ुववकास शाखा अन्तियत रहने दरबन्न्ध ;  

््(क)्पश्ुशाखा्अन्तगयत्स्िीकृत्र्दरबस्न्ध्५्मध्र््गाउँपालिका्पश्ुशाखामा्अधधकृत् र्सहाएक् (चौथो)्
तहको्१्गरर्२्जनाको्र्दरबन्र्दी्पालिका्मा्रहने्र्बाकक्रहेको्सहाएक्चौथो्र्पाचौ्तहको्र्दरिन्र्दी्िडा्
अन्तगयत्रहने्ि््।् 

१०.पश ुसेवा तासलम,  िेष्ठी तथा प्रचार प्रसार सेवा सम्वन्धी व्र्वस्थ  : 

(१)  र्ो कार्यबबधध अनुसार  पशुपंछि सेिा  शाखाबाट रािा बेसी लित्र िावषयक कार्यक्रममा छनम्न कार्यक्रमह 

संचािन गनय  । 
( क)  स्कुल प्रसारण सशिा कार्यक्रम  :- 

स्कुि प्रसारण लशक्षा रािा बेसी लित्रका माध्र्ालमक, छनम्न माध्र्ालमक विद्र्ािर्ह मा विद्र्ािर् संचािन 

िएको समर्मा कुनै एउटा कक्षाका विधाधथय  र लशक्षकह िाई मानि स्िास््र्मा असर पाने पशुबाट 



 
 
  
 
 
 

20 
 

माछनसमार माछनसबाट पशुमा सनय सक्ने संक्रामक जुनोदटक रोगको बारे जानकारी गराउँर्दा प्रिािकारी 
हुन ेिएकािे स्कुि प्रसारण लशक्षािाई विशषे जोड दर्दई कार्यक्रमह संचािन गने । 

(ख)  रु्नोटटक  रोि ् सम्बन्धी  िोष्ठी  कार्यक्रमः- 
स्कुि तथा िडा स्तरमा एक दर्दने जुनोदटक रोग ् सम्बन्धी गोटठीसंचािन गररनुका साथ ै विलिन्न 

जनचतेनामूिक कक्रर्ाकिापहरु गररने  । 
 

(ि)्  कृषक तासलम कार्यक्रमः- 
रािा बेसीगाउँपालिका पशुपंछि सेिा शाखामा र्दताय िएका पशुपंछि पािनमा संिग्न कृषक समुह, व्र्िसाछर्क 

फामय, मासुपसि, र्दगु्ध पसि, पशुपंछिजन्र् पर्दाथय को  व्र्िसार्ी  उद्र्मीहरु  तथा पारािेट,  

ग्रा.प.स्िा.का पशुस्िास््र्कमीह िाई आिश्र्कता अनुसार बढीमा एक हप्ते अिधध सम्मका तालिमहरु  

कार्यक्रममा समािेश गरर स्तर र स्थिगत तालिम संचािन गने ।  
(घ ) कृषक तथाकमयचारी अध्र्र्न अवलोकन भ्रमण कार्यक्रमः- 
 नर्ा-ँनर्ा ँ प्रविधधहरुको आर्दान प्रर्दानको िाधग उत्सकृट अगुिा कृषक, कृषक व्र्िसार्ी, उद्र्मी, प्राविधधक 

कमयचारीहरुको अन्तर रािा बेसीगाउँपालिका र अन्तर स्जल्िा स्तरका अध्र्र्न अििोकन भ्रमणका 
कार्यक्रम संचािन गने । 

(ङ) पश ुसेवाका प्राववगधकहरु लाई तासलम कार्यक्रमः- 
पशु शाखा,  केन्रमा कार्यरत  प्राविधधक  कमयचारीह िाई  आिश्र्कता अनुसार समर् समर्मा विलिन्न विषर् 

िस्तुबारे ज्ञान सीप हालसि गनय तालिमको व्र्ािस्थापनगनय प्ररे्दश र संघका तालिम केन्रह संग ्सहकार्य 
गन ेर आफ्ना सािबसािी कार्यक्रममा तालिम कार्यक्रम समािेश गने । 

११.प्रोत्साहन तथ पुरस्कार कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी व्र्वस्थ  : 

(१)  रावा बेसीिाउाँपासलका सभिका पशुपंछि पालन तथा मत्स्र् पालन िनेपशुपछंि र्न्र् पदाथयको  उत्पाकत्व 

बढाउन र रोर्िरमुखी व्र्वसार् संचालन िरेका  उत्कृष्ट कृषक, व्र्वसार्ी, उद्र्मी र पशहुरुको  
स्वास््र् संरिण मा बबशषे र्ोग्दान पुर र्ाउने पाराभेट, पश ु स्वास््र्कमीह लाई प्रोत्साहन स्वरुप 

छनम्नक्रक्रर्ाकलाप िन े। 
(क) रािा बेसीगाउँपालिका पशुपंछि शाखामा समुह, व्र्िसाछर्क फामय र्दताय गनेव्र्िस्स्थतबाख्रा पािन गनेगरर 

प्राविधधक मापर्दण्ड र कार्यविधधको मापर्दण्ड पुरा गरर बाख्राको सुधाररएको खोर छनमायणगरेको माउ बाख्रा 
र ब्र्ाडको बोकाको अछनिार्य  बबमा  गरेको  कागजात र मुल्र्ाँकनको आधारमा पशुपंछि   शाखािे,  

जुकाको र बाह्र् परजीविको औषधी  छनीःशुल्क उपिब्ध गराउने  । 
(ख) रािा बेसीगाउँपालिका पशुपंछि सेिा शाखामा र्दताय िएका कृषक समुह/व्र्िसाछर्क फामय संचािन गरेका  

कृषकहरुिे  प्राकृछतक गियधानको िाधग उन्नतरागो साँढे, बोका पािन गरे  अछनिार्य बबमा गरे  प्राकृछतक 

गियधानकोरेकडय  राखी  व्र्िस्स्थतगरेका कृषकहरुिाई  प्रोत्ससाहन स्िरुपरािा बेसीपशुपंछि  शाखािे  

िावषयक राँगो,साँढेको .८५००।, बोकाको .२०००। सदहत उत्सकृटटताको प्रमाण पत्रका साथ ैिषयमा २ पटक 

जुकाको औषधी छनीःशुल्क दर्दने । 
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(ग)्   प्रोत्ससाहन स्िरुपको सेिा सुविधा लिने कृषकिे गाई , िैसी, बाख्री गिेनी िएको ३ मदहना पुगेपछि 

रागोसाँढे, बोका पािेको रेकडय र प्राकृछतक गियधानको  रेकडय सदहत (िडाको लसफाररस साथ ् पशुपंछि  

शाखा र शाखाका  केन्र्दह मा  जानकारी  दर्दनु  पनेि  ।  तोककएको  समर्  पिी वििरण  पेश गने कृषकह 

िाई उल्िेखखत प्रोत्ससाहन सेिा सुविधा दर्दनसककने िैन । 
(घ)   कानुनी प्रकक्रर्ा पुरा गरर पशुपंछि  सेिा शाखामा र्दताय गरर  डािे घाँस, बहुबवषयर् िूई  घाँसको नसयरी 

स्थापना गरर  नसयरीमा नर्ाँ-नर्ाँ जातका र रैथाने  जातका पोवषिा डािेघाँस, बहुिवषयर् िूई  घाँसको 
व्र्िस्स्थतनसयरी गरर  कृषकिाई गुणस्तररर्  बबउ, बबरुिा  उपिब्ध गराए िापत उत्सकृटट कृषक िनौट 

गरर पशुपंछि शाखािे प्रोत्ससाहानस्िरुप िावषयक  नगर्द .८५००।  र उत्सकृटटताको  प्रमाणपत्र  उपिब्ध 

गराउने  । 
(२) रावा बेसीिाउाँपासलका  सभिका पशुपंछि पालन तथा  मत्स्र् पालन िनेपशुपंछि  र्न्र् पदाथयको  उत्पादकत्व 

बढाउन र रोर्िरमुखी व्र्वसार् संचालन िरेका  उत्कृष्ट कृषक, व्र्वसार्ी, उदमी र पशहुरुको  स्वास््र् 

संरिण मा ववशषे र्ोग्दान पुर र्ाउन ेपाराभेट, पश ुस्वास््र्कमीह लाई पुरस्कार स्वरुप छनम्न क्रक्रर्ाकलाप 

िन े। 
(क) रािा बेसीपशुपंछि  शाखामा र्दताय  िएका  पशुपंछि पािन गरेका कृषक समुह/व्र्िसाछर्क फामय मासु पसि, 

र्दधु डरेी पसि, र्दधुसंकिन केन्र,  पशुन्िी  संकिन  केन्र, एग्रोिेट तथा पशुपंछि जन्र् पर्दाथयको 
व्र्िसाछर्क उद्र्ोग ्संचािन गरेका व्र्िसार्ीहरुको उधचत मुल्र्ांकन गरर सम्मान स्िरुप   पुरुस्कारको 
व्र्ािस्था गने । 

(ख)रािा बेसीपशुपंछि शाखामा र्दताय िएका कृषक समुह/व्र्िसाछर्क फामय मासु पसि, र्दधु डरेी पसि, र्दधु 

संकिन केन्र, पशुन्िी संकिन केन्र तथा  पशुपंछि जन्र् पर्दाथयको  व्र्िसाछर्क उधोग,् एग्रोिेट  

संचािन गरेका कृषकहरुिेगरेको व्र्िसार् अनुसार सुधाररएको गोठ खोर,पानी खाने स्थान तथा डँुडको 
व्र्बस्थपन, व्र्िस्स्थतबँधिुा प्रणालि अपनाएको व्र्िसार्िाई सफि बनाउने विलिन्न रेकडयहरुको 
व्र्ािस्थापन , सरसफाई, तथा  व्र्िसार् संचािन गर्दाय जैविक सुरक्षाका आधार र िातािरणीर्  प्रिाि 

अनुकुिन िए निएको, आफुिे पािेका पशुपंछि हरुको छनर्लमतबबमागरेको घाँस खेतीगरेका   िगएतका  
मापर्दण्डको  आधारमा मुल्र्ाँकन गरर उत्सकृटट,  व्र्िसार्ी र समुहह िाई स्िीकृत कार्यक्रम अनुसार 
पसु्कृत गने । 

(ग)्रािा बेसी लित्रस्थाई बसोबास गरेका  पशुपािन  सम्बन्धी  जेटी, जेदटए अध्र्र्न गरर आफनै रािा 
बेसीगाउँपालिका मा व्र्िस्स्थतव्र्ािसाछर्क  पशुपािन गरेका र पश ुऔषधी पसिगरर कृषकह िाई 

उधचत  सेिा  सुविधा दर्दएका िोकवप्रर् व्र्स्क्तह िाई उधचत पुस्कारको व्र्ािस्था गने। 
 

१२.रावा बेसीिाउाँपासलका को पुशपन्िी शाखाद्वारा प्रवाहिरर न ेप्राववगधक सेवा तथाआगथयकमापदण्ड: 

(१)  रावा बेसी िाउाँपासलका   िेिरावा बेसी सभि प्राववगधक सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा छनम्नानुसार आगथयक 

मापदण्ड तर्ार िररएको ि ।  
लस वििरण  व्र्ाख्र्ा  आधथयक मापर्दण्ड 
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न  

१ पशुपस्न्ि सेिा शाखा संग 

सम्िस्न्ध विलिन्न त्र्ांक 

संकिन  

कमयचारर खटेमा तोककए 

िमोस्जम  

रै्द.भ्र.ि ता र करारिाट 

तं्र्ाक संकिन गरेमा 
चौथो तहको एक दर्दनको 
त.ि अनुसार । 

नेपाि सरकारिे तोकेको प्रचलित आधथयक नंस 

अनुसार  

२ कफल्ड अनुगमण तथा भ्रमण  खदटएको कमयचाररिे 

पाउने रै्दछनक भ्रमण तथा 
अनुगमण  

१) शाखा/कार्यिर् स्थान रे्दखख ६ कोष टाढाका 
िडामा जार्दा नेपाि सरकारिे तोकेको आधथयक 

नमय अनुसार 
रै्दछनक भ्रमण ििा  
२) ६ कोष िन्र्दा कम र्दरुर िएका िडामा एकै 

दर्दनमा गएर फककय ने सककने र विषेस 

अिस्थाका अनुगमण जस्तै पशुपस्न्ि पािन 

फामय,मास,ुपसि डरेरपसि, 

िधस्थि एग्रोिेट र्दाना पसि िगाएत 

बबलिन्न कार्यक्रम अनुगमण गनय जार्दा 
अनुगमण गनय गएको दर्दनको ििा  अधधकृत 

स्थर  रु १२०० सहार्क स्थर 
रु १००० । र खाजा र खाना बापत रु ८५०  

३ कृबत्रम गियधान सेिा  कृबत्रम गियधान गनय 
गाउँमा जार्दा खदटने 
प्राविधधक को सेिा सुविर्दा  

१) ठुिा पश ुगाई िैसी कृ.ग गरे िापत प्रछत पशु 
रु ८०० 

२) साना पश ुिाख्रा रु २००  

४ स्थिगत विषर् विषर्क 

तालिम १ दर्दने प्रछतदर्दन ३ 

सेसन  

सहिाीग ्स्टेसनरी  प्रछत सहिाधग  रु ८० 

खाजा प्रछत सहिाधगप्रलशक्षक रु २०० 

 

अन्र् मसिन्र्द सामाग्री  र 
प्रछतबेर्दन एकमुटट  

 

आिस्र्ता अनुसार  
  

प्रलशक्षक ििा कार्य पत्र 

सदहत 

(१) प्रछतकक्षा प्रलशक्षक  अधधकृत  

स्थर  रु १८५० 

(२) सहार्क स्थर  प्रलशक्षक रु १४०० 

(३) सहिाधग िाई र्ातार्ा िापत रु ८५०  

५ पुियव्र्िसाछर्करणपशुपािनका 
तालिमहरु  ३ दर्दने प्रछतदर्दन ४ 

सहिाीग ्स्टेसनरी  प्रछत सहिाधग  रु ८० 

खाजा प्रछत सहिाधगप्रलशक्षक रु २०० 

 



 
 
  
 
 
 

23 
 

शषेन अन्र् मसिन्र्द, सामाग्री , 
उर्दघ ् णटन,समापन र 
प्रछतबेर्दन समेत एकमुटट 

(१)प्रछतकक्षा  प्रलशक्षक  अधधकृत स्थर  रु 

१८५० 

(२) सहार्क स्थर  प्रलशक्षक  रु१४०० 

 

प्रलशक्षक ििा कार्यपत्र 

सदहत  

रु ९००० 

 

(३) सहिाधग िाई र्ातार्ा िापत रु ८५०  

६ व्र्िसाछर्क तालिम 

५ दर्दने प्रछतदर्दन ४ शषेन 

  

सहिाीग्स्टेसनरी  प्रछत सहिाधग  रु ८० 

खाजा प्रछत सहिाधगप्रलशक्षक रु २०० 

 

अन्र् मसिन्र्द, 

सामाग्रीउर्दघ्णटन,समापन 

र 
प्रछतबेर्दन समेत एकमुटट 

प्रलशक्षक ििा कार्यपत्र 

सदहत  

रु १२००० 

 

(१)प्रछतकक्षा   प्रलशक्षक  अधधकृत स्थर  रु 

१८५० 

(२) सहार्क स्थर  प्रलशक्षक  रु१४०० 

(३) सहिाधग िाई र्ातार्ा िापत रु ८५०  

७ औधौकककरण  तालिम ६ दर्दने 
प्रछतदर्दन ४ शषेन 

सहिाीग ्स्टेसनरी प्रछत सहिाधग  रु ८० 

खाजा प्रछत सहिाधगप्रलशक्षक रु २०० 

 

अन्र् मसिन्र्द, सामाग्री , 
उर्दघ ् णटन,समापन र 
प्रछतबेर्दन समेत एकमुटट
  

रु १२००० 

 

प्रलशक्षक ििा कार्यपत्र 

सदहत (१)प्रछतकक्षा   प्रलशक्षक  अधधकृत स्थर  
रु १८५० 

(२) सहार्क स्थर  प्रलशक्षक  रु१४०० 

(३) सहिाधग िाई र्ातार्ा िापत रु ८५०  

 

 

 

 

८ 

 

 

 

३ दर्दन रे्दखी माथीका 
तालिमहरु स्थर  
संचािन हुने । 

स्थर कृषक तािीममा 
कृषक सुबबधाको छनधायरण  

दर्दन (१) आउने जाने २दर्दन 

र तालिम 

संचािन िएको दर्दन 

(१) ६ कोष िन्र्दा टाढा िडाका सहिाधग  

कृषकहरुिाई  प्रछतदर्दनको खाना तथा  बास  

खचय बापत  रु८००  र फकेको दर्दनको २५  

प्रछतशत खाना खचय मात्र पाउने  
(२)  स्जल्िाको र्ातार्ात र्दररेट  अनुसार  आते 
जाते र्ातार्ात खचय 
(३) ६  कोषरािा बेसी लित्रको िडाका सहिाधग   

कृषहरुिे खाना खचय बापत रु४०० पाउने । 
(४)  ६कोष  रािा बेसी लित्रका  कृषकहरुिे  
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स्जल्िाको  र्ात र्ात र्दररेट अनुसार खचय 
पाउने । 
 

९  

१ र २ दर्दने तािीमहरु स्थिग्त 

संचािन हुने 

स्थिग्त तािीम 

संचािनको कृषक सुबबधा 
(१)  स्थिग्त  तालिममा  र्ातार्ातका  साधन 

प्रर्ोग   गनुय पने अिस्थाका  सहिाधग हरुिाई 

स्जल्िाको    र्ातार्ात र्दररेट अनुसार 
प्रछतदर्दनको आते जाते र्ातार्ात खचय । 

११ गेटठी अलिमुखख 

कारण , साियजछन 

क सुनुिाइ एक दर्दने)  

 

प्रछत पटक  नेपािसरकारिे तोकेको प्रचलित आधथयक नंस 

अनुसार 
 

१२ स्कुि प्रसारण  लशक्षा एक दर्दने 
४५लमनेट 

रािा बेसी गाउँपालिका 
बाट कमयचारी खटेर गए् 

आते जाते र्ातार्ातखचय र 
तोककए बमोस्जम रै्द.भ्र.ि., 

सम्बन्धीत िडा बाट खटेर 
गए् र्ाता र्ात खचय 
 

(१) कार्यपत्रको रु १००० 

(२)हैन्डआिटको रु८५० 

(३) खाजा खचय एकमुटट रु १०००० 

(४)र्ाता र्ात खचय आते जाते रु८५० 

(५)रै्द.ि.ि.  नेपाि  सरकारको  छनर्मअनुसार 
हुने ि ।  
 

१३ पशु स्िास््र् घुम्ती क्िीनीक 

१ दर्दने  

१)सामधग्र व्र्बस्थापन, 

अस्थार्ी िेबबजछनमायन, 

औषधीढुिानी,खाजा 
व्र्स्थापन 

(२) क्िीनीक सम्पन्न 

प्रछतबेर्दन 

(३) खटीने कमयचारीिाई 

रै्द.भ्र.ि. खचय  

 

(१)क्िीनीक व्र्बस्थापन एकमुटट रु.२०,०००। 
(२)रै्द.ि.ि. नेपाि सरकारिे तोके बमोस्जम 

 

 

१४ रेबबज खोप घुम्ती लसबबर (१)औषधी रखोप 

व्र्बस्थापन 

(२)सामगी््री 
व्र्बस्थापन, अस्थार्ी, 
औषधी ढुिानी,खाजा 
व्र्स्थापन 

(३) लसबबर सम्पन्न 

प्रछतबेर्दन 

(४)खटीने कमयचारीिाई 

(१)लसबबर व्र्बस्थापन एकमुटट रु१८५००। 
(२) रै्द.ि.ि. नेपाि सरकारिे तोके बमोस्जम 
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रै्द.भ्र.ि. खचय 

१५ पशु खोप  वप.वप.आर प्रछत डोज रु २०   

 खोरेत प्रछत डोज रु ३० 

एच. एस. वि.क्र्ू.कमन प्रछत डोज रु १५ 

 रेविज प्रछत डोज रु १८५ 

कुखरुाका खोपहरु डोज रु ३ 

 पशु  उपचार  सेिा पशुपंछि         

र्दताय शुल्क 

 

घरपािुिा ठुिा पश ु(प्रछत 

गोटा) 

गाई , िैसी, रु १० 

घोडा, खच्चड रु २५ 

घरपािुिा साना पश ु(पाच 

िटा सम्मको िाधग ५ 

रुपर्ा तेहा िन्र्दा माधथ 

िएमा ५ िटा िरािर ५ 

रुपर्ाका र्दरिे लिने)  
 

िेडा/बाख्रा, बंगुर  रु ५ 

कुकुर, बबरािो रु २५ 

घरपािुिा पन्िीहरु प्रछत 

कुखरुा  
कुखरुा, हाँस, टकी रु १  

(१) जंधगिी ठुिा जनािर 
(२) जंगलि साना जनािर 
(३) जंगलि पन्िीहरु 

(१) प्रछत पश ुरु ७५ 

(२) प्रछतपश ुरु ८५ 

(३) प्रछत पश ुरु २५ 

 प्रर्ोगशािा सेिा  पारासाइटोिोस्जकि प्रछत पटक रु १० 

वपसाि पररक्षण प्रछत गोटा प्रछत पटक रु १० 

रग्त पररक्ष ण प्रछत पटक रु १०० 

थछुनिो पररक्ष ण प्रछत पटक रु ८५ 

गोिर  पररक्ष पटक रु १० 

पशु पन्िी पोटटमाटय १. घरपािुिा ठुिा पशु रु ८५० 

२. घरपािुिा साना पशु रु २८५ 

३. घर पािुिा पन्िी रु २५ 

४.जंग्िी ठुिा पशु रु७०० 

५.जंग्िी साना पशु रु ८५० 

६. पन्िी जंग्िी रु ८५ 

 

 पशुपंछि विमा   १)कृषकिे व्र्होने रकममा रािा बेसी 



 
 
  
 
 
 

26 
 

सेिा  

 

शाखािे संचािन गने 
बबमा अलिर्ान कार्यक्रम 

गाउिपालिका पशुपंछि  सेिा शाखाको तफय  बाट 

५० प्रछतशत अनुर्दान दर्दने । 
 

 कार्यक्रम गर्दाय  िेडा/बाख्रा को 
स्जउर्दो मुल्र्  

 

नश्ि सुधारको िागी 
प्रजनन ्र्ोग्र् 

थमुा/बोका,िेडी,बाख्री 
र कुखरुाको मुल्र् 

(१) १०० प्रछतशत शुद्ध उन्नत बोर्र बोका 
स्जबबत तौिमा प्रछत के.जी रु ४८५०। 
(२) अन्र् १०० प्रछतशत शुर्दध उन्नत अन्र् 

सब ैबोका स्जबबत तौिमा रु १८०० 

(३) ७५ प्रछतशत क्रस उन्नत बोर्र बोका, 
स्जबबत तौिमा प्रछत के.जी.रु ३८५०। 
(४)८५ प्रछतशत क्रस उन्नत बोर्र बोका, 
स्जबबत तौिमा प्रछत के.जी.रु २८५०। 
(५)८५ प्रछतशत क्रस उन्नत अन्र् सबै जातका 
बोका स्जबबत तौिमा रु १४०० 

(६) थमुा स्थानीर् स्जबबत तौिमा प्रछत के.जी.रु 

१२००। 
(७)७५प्रछतशत क्र.स. उन्नत बाख्रा,स्जबबत 

तौिमा प्रछत के.जी रु १२०० 

(८) ८५प्रछतशत क्र.स. उन्नत बाख्रा,स्जबबत 

तौिमा प्रछत के.जी रु ९०० 

(९)बाख्रर्ा,िेडी स्थानीर् स्जबबत तौिमा प्रछत 

के.जी.रु ७०० 

 खोप सेिा कार्यक्रम  पलशपंछििाई खोप सेिा 
कार्यक्रम   पशु सेिा 
शाखािे संचािन गने ि  

खोप कार्यक्रम संचािन गर्दाय गा.पा मा कार्यरत 

पश ुप्राविधधक िा गा.प.्स्िा.का िाई पररचािन 

गररनेि। 
भ्र्ास्क्सन िगाउर्दा भ्र्ास्क्सनेटर िाई 

पाररश्रलमक पशु सेिा कार्यक्रमा सलमदटएको 
हुने ि । रै्दछनक प्राविधधकिाई खचय खाना 
खाजा र र्ातार्ात िापत रु १२८५ हुनेि ।  

 ररपोदटङ कार्यक्रम  पशु सेिा शाखािे आफैिे 

ररपोदटङको कार्यक्रम 

संचािन  गने ि । 
 

ररपोदटङ कार्यक्रम संचािन गर्दाय ररपोदटङ 

कार्यक्रमा मा समेदटएको रकमिाट खचय गनय 
सककने ि ।  

रटटव्र्ीः-(१) बबमा अनुर्दान प्राप्त गनय को िागी कृषक व्र्बसार्ी ,समुहका सर्दस्र्हरुिे समुगत  श्रािन रे्दखी 
काछतयक मसान्त सम्म आफ्ना पशुपंछि  को बबमा गरर  सक्न ुपने ि र बबमा गरेपछि  बबमा गरेका  
कागजाततको फोटो कपीर समुहको छनणयर्  सदहत आधथयक बषयको श्रािन  रे्दखी काछतयक मसान्त (पदहिो 
चौमासीक अिधध) रािा बेसी लित्र कार्ायिर्समर्मा पशुपंछि   शाखा िा शाखाका केन्रहरुमा पेश गनुय  
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१३. पश ु िोठ  तथा खोर  सम्बन्धी  मापदण्ड: 

(१) पश ुिोठ  तथा  खोर सम्बन्धी मापदण्ड छनम्नानसुार रहेको ि । 

लस 

न 

बाख्राको विलिन्न उमेर खोर रािा बेसी लित्रको 
क्षेत्रफि 

(िगयमीटर प्रछत बाख्रा) 

प्र्ाडकंको क्षेत्रफि 

(िगयमीटर प्रछत बाख्रा ) 
 

१ ३ मदहन सम्म पाठापाठी ०.२० रे्दखख ०.३० सम्म ०.४० रे्दखख ०.६० सम्म 

 

 ४ रे्दखख ९मदहना सम्मका पाठापाठी ०.६० रे्दखख ० .७५सम्म १.२० रे्दखख १.८५ सम्म 

 

 १० रे्दखख १२ मदहना 
सम्मकापठेगी््रँपठेगी््री 

०.७५ रे्दखख १.०० सम्म १. ८५ रे्दखख २.००सम्म 

 

 थारा िर्स्क बाख्रा १.०० रे्दखख १.८५ सम्म २.०० रे्दखख ३.०० सम्म 

 

 व्र्ाउने बाख्रा १. ८५ रे्दखख २.००सम्म ३.०० रे्दखख ४.०० सम्म 

 

 प्रजनन िोका २.८५ रे्दखख ३.०० सम्म ५.०० रे्दखख ६.०० सम्म 

 बाख्राको  खोरको  नाप  :- 

क्र.स.ं  वििरण नाप 

 

१ खोरको  िम्बाई  बाख्राको  संख्र्ाको  अनुसार  छनधायरण   गनुय   
पर्दयि । 

२ खोरको चौडाई ६ मी.रे्दखख ८ मीटर बनाउन उपर्ुयक्त  तर१२ मीटर िन्र्दा 
नबढाउने । 
 

३ जगको  गदहराई  ७५ से.मी. 

पन ेि । तोककएको अिधध रािा बेसी लित्र र्दताय हुन नआएमा बबमाको अनुर्दान कार्यक्रममा समाबेश 

गराउन सककने िैन । 
(२) र्ो बबमा अनुर्दान कार्यक्रम कृषक व्र्बसार्ी ,समुह तथा समुहका सर्दस्र्हरुिाई एक पटक दर्दए पछि ५ 

बषयसम्मिाई  दर्दइने िैन । 
(३) विमा रकम िुिाछन हुर्दा विमा को ५० प्रछतसत रकम गा.पा को पशु सेिा शाखामा समेदटर्को कार्यक्रम िाट 

िुिाछन हुने ि ।  
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४ टाँड  मुछनको  िुईको  स्िोप  

(िूई  प्िास्टरगर्दाय  
सरसफाई गनय  सस्जिो हुन्ि 

३.५ रे्दखख ५ प्रछतशत 

 

५ िूईको सतहबाट टाँडको उचाई १ मी.रे्दखख १.२५ से.मी. 
६ टाँडको फ्ल्र्ाक िीचको ग्र्ाप

  

१.२५ स.ेमी (आधा ईन्च) 

 

७ टाँडको फ्ल्र्ाकको चौडाई ४ से. मी. 
 

८ कोरीडोरको साईडको पादटयसन 

तथा ढोकाको उचाई बाख्रा 
राखखने कोठामा 

१ मीटर रे्दखख १ मीटर २५ स.े मी. 
 

९ कोठाको ढोकाको चौडाई ८० से .मी. 
 

१० कोरीडोरको चौडाई १ मीटर २० से. मी 
 

११ कोरीडोरको िम्बाई खोरको  िम्बाई अनुसार छनधायरण  गने 
 

१२ टाँडरे्दखख िेन्टीिेसन सम्मको 
उचाई 

१ मीटर 
 

१३ िेन्टीिेसनको उचाई १ मीटर २० से. मी. 
१४ िेन्टीिेसन चौडाई ७० से. मी. 

 

१५ मूिढोकाको चौडाई १ मीटर ३० से.मी 
१६ मूिढोकाको उचाई १ मीटर ८० से. मी. 
१७ ििेनीछतरको पखायिको उचाई 

(टाँडरे्दखख ितको तल्िो िँग ्

रहने सम्मको) 

१ मीटर ८० से. मी. 
 

१८ टाँडरे्दखख धरुी सम्मको उच
  

२ मीटर ४० से. मी 

१९ ितको स्िोप ३.६५ प्रछतशत 

 

२० खोरको बादहरी िँग्बाट ििेसी 
सम्मको 
ितको िम्बाई 

६० से.मी. 
 

२१ प्रछतकोठामा बाख्राको संख्र्ा
  

२५ रे्दखख ३० सम्म 

 

२२ प्रछतकोठामा  िोकाको संख्र्ा १िटा राख्न उपर्ुयक्त हुन्ि 
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  . 

टााँट्नोको  नाप  :-    

क्र.स. वििरण नाप 

 

१  टाँट्नो िूईको चौडाई ३७ स.े मी. 
२ टाँट्नोको घाँस राख्ने िाग्को चौडाई ४५ स.े मी. 
३ टाँट्नो क्रस िाग ्सम्मको उचाई ७४ स.े मी. 
४ टाँट्नो क्रस िाग ्रे्दखख माधथको उचाई ७० स.े मी. 
 

िाई ,  भैसीलाई  आवश्र्क  पन े िोठ  

वििरण बन्र्द गोठ  प्रणालि   अधय खिुा प्रणालि   

 

बन्र्द गोठ खिुा क्षेत्र 

िुइको क्षेत्रफि १.२०लम.२.२०लम १.२० लम.—२.२० लम. २.०लम.— २.० लम 

नािीको चौडाई ३० से. लम. ३० से. लम. ३० स.े लम. 

आहाराको िाधग डुढको 
चौडाई 

५२-६०से.लम.  ५२-६० स.ेलम. 

पानीको डुढ ३० से. लम.  ३० स.े लम. 

बाटो  ५-१० कफट  ५-१० कफट 

 

कुखरुालाई  खोरको  िेिर्ल  र  दाना,  पानीका  भााँडाको  अनुपात 

ब्रोइिर िगय कफटकफडर २५: १ 

िेर्सय २ िगयकफटडड्रकंर ४०:१ 

 

बंिुर को  खोरको  मापदण्ड 

बंगुर को 
ककलसम 

प्रछत बंगर (बगय लमटर/बंगुर संख्र्ा)  

 

एउटा 
खोरमाराख्न 

सककने 
खोरको 
आिश्र्क 

क्षेत्रफि 

खोरको िम्बाई र 
चौडाइर(् लमटर)  

हातामा खेल्ने क्षेत्रफि एउटा खोरमा 
राख्न सककने 
 

व्र्ाडको 
िािे 

६.५रे्दखख ७.५ २.५ह्२.५रे्दखख२.५ह्३.० ८.८ रे्दखख १२.०  १ 
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व्र्ाउन ेमाउ ७.५रे्दखख ९.० २.५३.०रे्दखख ३.०ह्३.० ८.८ रे्दखख १२.०  १ 

माउबाट 

िुट्र्ाएको 
पाठा पाठी 

०.९६रे्दखख 

१.८ 

०.८ह्१.२ 

रे्दखख १.२ह्१.५ 

 

८.८ रे्दखख १२.०  

 

१० रे्दखख २० 

गलियछन / 

थारो माउ 

 

६.५रे्दखख ७.५ २.५ह्२.५रे्दखख२.५ह्३.० ८.८ रे्दखख १२.० २ रे्दखख १० 

 

बंिुर लाई दाना पानीको लागि आवश्र्क िेिर्ल 

बंगुर को ककलसम प्रछत बंगुर 
 

चौडाइ(से.मी.) िम्बाई (स.ेमी.) गदहराई (से.मी.) 
व्र्ाएको माउ र पाठा पाठी कम्तीमा ८५ ७५ रे्दखी १०० २० र १० 

 

माउ बाट िुटाउको पाठा 
पाठी 

,,,, ८५ २० रे्दखी ३० १५ 

 

मासुको िँगी्ी पािीएका 
बंगुर 

,,,, ८५ ३० रे्दखी ४० १५ 

 

प्रजनन्को िािे बंगुर ,,,, ८५ ६० रे्दखी ७५ २० 

   

१४.बेरोर्िर र्ुवा िनौट सम्बन्धी मापदण्ड  : 

(१) बेरोर्िर र्ूवालाई रोर्िरमुलक कार्यक्रम संचालन िदाय छनम्न बुाँदामा आधाररत र्ुवा िनौट, िन ेकार्यक्रम 

संचालन िनय सक्रकन ेि । 

(क) र्ूिा िेरोजगर हो िछन प्रमाखणत गने छनकार्बाट प्रमाखणत िएको । 
(ख)िेरोजगर र्ूिा पशु पािन व्र्िसार्मा अलिरुधच िएको । 
(ग)्पशुपािन व्र्िसार्मा प्राविधधक ज्ञान िएको िा परम्परागत प्रविधधबाट पशुपािन व्र्िसार्मा आबद्     

िएको । 
(घ) केही समर् रोजगरीका िाधग विरे्दश बसी फककय  आएको । 
(ङ) र्ूिािे  संचािन  गने  व्र्िसार्को  िाधग  िाछनएको  स्थान   प्राविधधक दृस्टटको णबाट उपर्ूक्त िएको   
(च)स्थाछनर्  तहाँबाट व्र्िसार् संचािनका िाधग उपर्ूक्त ि िछन लसफाररस गररएको । 
(ि) तोककएको िागत  सहिास्ग्ता गनय  इच्िुक िएको । 
(ज) सम्बस्न्धत प्राविधधक विषर् अध्र्र्न िा तालिम लिइ बेरोजगर िएका र्ूिािाइ विशषे प्राधथमकता दर्दइन े

। 



 
 
  
 
 
 

31 
 

(झ)  रािा बेसी गाउँपालिकाका पािीका क्षेत्र रािा बेसी लित्रस्थाई बसोबास गरेको र रािा बेसीरािा बेसी लित्र 

मतर्दाता नामाििीमा नाम समाबेश िएका २० िषय रे्दखख ४५ िषय उमेर समुहका व्र्िसार् गनय  ईच्िुक 

कृषक, बेरोजगर र्ुिा-र्ुितीिे 

सहिाधग  हुन सक्नेिन ्। 
१५.व्र्वसाछर्क पशुपंछि र्ामय  सम्बन्धी  मापदण्ड: 

(१)  व्र्वसाछर्क र्ामय संचालन सम्वन्धमा छनम्न बमोन्र्म कार्यक्रम संचालन िनय  
सककन ेि 

लस.  

न 

फामयको वििरण पशु संख्र्ा हुनु पन ेआधार कैकफर्त 

 न्र्ूनतम अधधकतम  

क गाई  फामय       

१ साना व्र्ािसाछर्क गाइ 

फामय 
५ ९ माउ गाई िा बािी 

जाने उमेर िएका 
कोरेिी 

आधधकारीक 

छनकार्मा र्दताय पुरा 
िएको र आिश्र्क 

प्रमा ण पत्र पुरा गरेको  
२ मझौिा व्र्ािसाछर्क गाइ 

फामय  

१० १४ 

३ ठुिा व्र्ािसाछर्क 

गाई फामय 
१५ माधथ  

ख िैसी फामय     

१ साना व्र्ािसाछर्क िैसी 
फामय 

५ ९ माउ िैसी िा बािी 
जाने उमेर िएका 
कोरेिी पाडी 

 

 

२ मझ्र्ौिा 
व्र्ािसाछर्क िैसी फामय 

१० १४ 

३ ठुिा व्र्ािसाछर्क 

िैसी फामय 
१५ माथी  

ग बाख्रा फामय      

१ साना व्र्ािसाछर्क 

 

३० माधथ बाख्रा फामय ३० 

माथी १बषय उमेरका 
प्रजनन ्र्ोग्र् माउ 

बाख्री र ३० माउ 

बाख्रा अनुपातमा 
एउटा प्रजनन ्

र्ोग्र् व्र्ाड ेबोका 

आधधकारीक 

छनकार्मा र्दताय पुरा 
िएको र आिश्र्क 

प्रमाणपत्र,पुरा गरेको  
 

२ मझौर्ौिा व्र्ािसाछर्क 

बाख्रा 
८५ माधथ 

३ ठुिा व्र्ािसाछर्क 

बाख्राफामय 
१०० माधथ 

घ  बंगुर  फामय     

१  साना 
व्र्ािसाछर्क 

बंगुर  फामय 

५ ९  

माउ बंगुर  िा ९ 

आधधकारीक 

छनकार्मा र्दताय पुरा 
िएको र आिश्र्क 
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२ मझौर्ौिा व्र्ािसाछर्क 

बंगुर फामय 
१० १४ मदहना उमेर पुगेका 

पाठी 
प्रमा ण पत्र पुरा गरेको 

३ ठुिा व्र्ािसाछर्क बंगुर  
फामय 

१५ माधथ  

ङ कुखरुा  िेर्सय      

१ साना व्र्ािसाछर्क 

िेर्सय फामय 
८५०   

प्रछतिट 

आधधकारीक 

छनकार्मा र्दताय पुरा 
िएको र आिश्र्क 

प्रमाणपत्र पुरा गरेको 
२ मझ्र्ौिाव्र्ािसाछर्क 

िेर्सय 
फामय  

८५१ १००० 

३ ठुिा व्र्ािसाछर्क िेर्सय 
फामय 

१००१ १८५० 

च  ब्रोइिर फामय      

१ साना व्र्ािसाछर्क 

ब्रोइिर फामय 
३०० ८५०  

 

 

प्रछतिट 

 

 

आधधकारीक 

छनकार्मा र्दताय पुरा 
िएको र आिश्र्क 

प्रमाणपत्र पुरा गरेको 
२ मझौर्ौिा व्र्ािसाछर्क 

ब्रोइिर फामय 
८५१ १८५० 

३ ठुिा व्र्ािसाछर्क ब्रोइिर 
फामय 

१००० माधथ  

ि स्थानीर् कुखरुा     

१ साना स्थाछनर् कुखरुा 
फामय 

१८५ १९९  

 

 

प्रछतिट 

 

 

आधधकारीक 

छनकार्मा र्दताय पुरा 
िएको र आिश्र्क 

प्रमाणपत्र पुरा गरेको 
२ मझौर्ौिा स्थाछनर् 

कुखरुा फामय 
 

२०० 

३०० 

३ ठुिा स्थाछनर् 

कुखरुा फामय 
३०१ माथी  

  

(२) कार्यबबधधमा उल्िेखखत वििरण  अनुसारका फामयह  कानुनी ररुपमा प्रकृर्ा पुरा गने  पाना नं लिएको हुन ु

पने ि । प्राविधधक मापर्दण्ड अनुसारका िौछतक पूिायधार जैविक सुरक्षाका आधारमा व्र्िसार्को र्दरुी र िातािर 
छनणयर्  प्रिाि अनुकुिन िएको समेत हुनु पनेि । 
(३)  व्र्िसार्को प्रकृछत अनुसार व्र्िसार् फामयहरुको  र्दरुी छनम्न अनुसार हुनुपनेि । 
( क)  कुखरुा  रबंिरु को  व्र्ावसाछर्क  र्ामय 
१.   व्र्िसाछर्क  फामय  रास्टिर्  राजमागय   रे्दखी  कस्म्तमा  २००  लमटर टाढा हुन पने ि । 
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२.   व्र्िसाछर्क फामय  स्जल्िा  सरर्दरमुकाम  जोड्ने  सडकको  हकमा कस्म्तमा १०० लमटरको र्दरुी टाढा हुनु 
पनेि िने सो बाहेक अन्र्सडकको हकमा ८५ लमटरको र्दरुी टाढा हुन ुपन ेि । 
३.  व्र्िसाछर्क फामयह  खाने पानीका मुहान रे्दखख ८५० लमटर टाढाको र्दरुी र  अन्र्  खोिा, नदर्दह  प्रर्दवुषत नहुन े

गरर  २८५ लमटरको र्दरुी टाढा व्र्िसार् स्थि हुनु पने ि । 
४.  व्र्िसाछर्क फामय माछनस बस्ने घना बस्ती  (१५  घरधरुी)  बाट २८५ लमटर टाढा हुनु पनेि िने मठ मस्न्र्दर, 
विद्र्ािर्, सरकारी कार्ायिर्, साियजछनक खेि मैर्दान, रे्दखख ५५० लमटर र्दरुी टाढा हुनु पनेि । 
५.  व्र्िसार्,फामयह संचािन गर्दाय  पानीका मुहान र नर्दी, खोिाह प्रर्दवुषत नहुने गरर  पानी ढिोको व्र्ािस्थापन 

गरे व्र्िसार् संचािन गनुय पने ि । 
(ख)  भडेा/बाख्रा रिाई /भैसीको व्र्वसाछर्क  र्ामय 
१.व्र्िसाछर्क  फामय  रास्टिर्  राजमागय   रे्दखी  कस्म्तमा २०० लमटर टाढा हुन पने ि । 
२.व्र्िसाछर्क  फामय  स्जल्िा  सरर्दरमुकाम  जोड्ने  सडकको  हकमा कस्म्तमा १०० लमटरको र्दरुी टाढा हुनु 
पनेि िने सो बाहेक अन्र्सडकको हकमा ८५ लमटरको र्दरुी टाढा हुन ुपन ेि । 
३.  व्र्िसाछर्क फामयह  प्राकृछतक खाने पानीका मुहान  रे्दखख ८५० लमटर टाढाको र्दरुी र खोिा, नर्दीह प्रर्दवुषत 

नहुने गरर २८५ लमटरको र्दरुी टाढा व्र्िसार् स्थि हुनु पन ेि । 
४. व्र्िसाछर्क फामय माछनस बस्ने घना बस्ती (१५ घरधरुी) बाट १०० लमटर टाढा हुनु पनेि िने मठ मस्न्र्दर, 
विद्र्ािर्, सरकारी कार्ायिर्,साियजछनक खेि मैर्दान, रे्दखख २०० लमटर र्दरूी टाढा हुनु पनेि । 
५. व्र्िसार्, फामयह संचािन गर्दाय पानीका मुहान र नर्दी, खोिाह प्रर्दवूषत नहुन ेगरर  पानी ढिोको व्र्ािस्थापन 

गरे  व्र्िसार् संचािन गनुय  पनेि । 
१६. रावा बेसीिाउाँपासलकामा पश ुपन्िी कार्यक्रम संचालन प्रक्रक्रर्ा  : 
(१)  कार्यक्षेत्र र्ो कार्यक्रम र्स रािा बेसीगाउँपालिका का सब ैिडाह मा तोककए बमोस्जम 

सञ्चािन हुनेि । 
(२) कार्यविधधको अनुसूची-१ बमोस्जम ३० दर्दन १५ दर्दन र ७ दर्दनको म्र्ार्द राखी प्रथम -पटक  प्रस्ताि  

आव्हानको  सूचना प्रकाशन  गनेि ।र्सै बमोस्जम रािा बेसीगाउँपालिका िे स्थाछनर् पत्रपबत्रका प्रकाशन, 

एफ.एम.मा प्रसारण गनुय पनेि ।सूचना रािा बेसीगाउँपालिकागाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा सूचना पाटी र 
पशुपंछि शाखाका साथै रािा बेसीगाउँपालिकाका मुख्र् साियजछनक स्थान का सुचना पाटीमा टाँस गनुय पनेि । 
प्रस्ताि साथ ्संिग्न गनुय पने वििरण तथा  कागजात प्रस्तािको सुचनामा उल्िेख गनुय पनेि प्रथम पटक 

प्रकालशत सूचनामा प्रस्ताि पनय नआएमा पुनीः र्दोश्रो पटक ७ र ३ दर्दनकोसूचना प्रकाशन गनुय पने ि । तत्सपश्चात 

सोझैकार्यक्रम संचािन गनय सम्िि िएमा बाधा माछनने िैन । 
(३) र्स्तो प्रस्ताि छनजी फामय/कृषक/कृषक समूह/सहकारी संस्था िे सूचनामा तोककएको स्थान मा पेश गनुय  
पनेि  प्रस्ताि पेश गने अस्न्तम दर्दन सम्म प्राप्त िएका प्रस्तािहरुको नामाििी प्रकाशन गनुय पनेि । 
(४) प्राप्त हुन आएका प्रस्तािह  तोककएको अिधधमा र्दताय गरर  प्रस्ताििाई आन्तररक िानबबन गनुय पने ि । 
(५) प्रस्तािको आन्तररक िानबबन पछि िनौट तथा  मूल्र्ाङ्कन गनय का िाधग प्रस्ताि मुल्र्ांकन सलमछतमा 
पेश गररनेि सो सलमछतिे प्राप्त िएको ३५ दर्दन रािा बेसी लित्र प्रस्तािमा उल्िेख िए बमोस्जमका विषर्ह 
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रािा बेसीगाउँपालिका बाट खदटएकोसम्बस्न्धत विज्ञबाट कार्य सम्पन्न हुन सक्ने नसक्ने विषर् समेत प्रटट हुने 
गने पेश िएका काग्जात र कार्यक्रम सम्पन्न गनय िागस््एको क्षेत्रको स्थिगत अििोकन भ्रमण गने प्रछतिेर्दन 

पेश गनुय  पनेि । तर रािा बेसीगाउँपालिका को िावषयक कार्यक्रम प्रस्ताि साथ ्पेश िएका कागजात र स्थिगत  

अििोकन भ्रमण को प्रछतिेर्दन समेतको आधारमा मात्र सस्था िा प्रस्तािक िनौट गरर रािा बेसीगाउँपालिका 
को अनुग्मन सलमछतमा पेश गनेि । 
(६) प्रस्ताि मुल्र्ांकन सलमछतबाट मुल्र्ांकन िई आएका प्रस्तािह कार्यक्रम कार्ायन्िर्न सलमछतिे सबैिन्र्दा 
उपर्ुक्त प्राविधधक आधार िएको प्रस्ताििाईसमर्मा स्िीकृत गने रािा बेसीस्थर कार्यक्रम सलमछतमा 
अनुमोर्दन गराई र्दािी विरोधको िाधग ३ दर्दने सूचना प्रकालशत गनुय पनेि । 
(७) सुचना  प्रकालसतगर्दाय  िैकस्ल्पक  प्रस्तािको समेत नामाििी प्रकाशन गनुय पनेि । 
(८) मुख्र् प्रस्तािकिे कार्यक्रम संचािन गनय नचाहेका र्ोग्र्ताक्रमका आधारमा िैकस्ल्पकिाई सहिाधग 

गराईने  
(९) प्रस्ताि पेश गनय  रे्दहार् बमोस्जमको मापर्दण्ड पूरा िएको हुनु पनेि । 
क) िौछतक पुिायधार विकासका संरचना बनाउन नीस्ज जगा िएको हुन ुपनेि । 
ख) समहूरुमा बसेर सहकार्य गने कार्यक्रम सञ्चािन गनय इच्िुक हुन ुपनेि  । 
ग)् समहुका सर्दस्र् तथा अन्र् सर्दस्र्ह पशुपािनका अन्र् समूहह मासंिग्न निएको हुनु पनेि । 
घ)कार्यक्रम  सञ्चािन हुने स्थान मा िक्षक्षत िगय कोिाधग कम्तीमा २५ घरधरुी हुनु पनेि । 
ङ)कार्यविधधको र्दफा १५बमोस्जमको मापर्दण्डह पुरा गरेको  हुनु पनेि । 
(१०)िनौट िईगठन िएका समूहहरुिे समूहका अध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष र खरीर्दसलमछतको संर्ोजकको संर्ुक्त 

र्दस्तखतमा नस्जकको बैंकमा खाता खोल्नु पनेि । 
(११)कार्यक्रम सञ्चािनको िाधग प्राप्त अनुर्दान रकम रािा बेसीगाउँपालिका िे, िौछतक पूिायधार र मेशीनरी  
सामानको अनुर्दान रकम कार्य सम्पन्न प्रछतिेर्दनका आधार बदढमा ३ ककस्तामा िुक्तानी दर्दइनेि तर पुणय  
अनुर्दानबाट संचालित कार्यक्रमहरुको हकमा अत्सर्ािश्र्क विषर्मा कुि अनुर्दानको ८५प्रछतशत नबढाई कार्य 
प्रकृछतको आधारमा पेश्की स्िरुप उपिब्ध गराईने ि । उक्त पेश्की पर्छयर्ौट गरर सके पछि मात्र बाँकी अनुर्दान 

रकम कार्य सम्पन्नप्रछतिेर्दनको आधारमा समूहको खातामा जम्मा गनेि । तर रे्दहार् ३ बमोस्जमका कार्यक्रम 

सञ्चािनका िाधग सम्बस्न्धत  प्राविधधकको समन्िर्बाट कार्यक्रमसञ्चािन हुनेि । 
क. कृषक समूह गठन तथा पररचािन  

ख. स्थिगत तालिम 

ग.् आन्तररक तथा  बाह्र् परस्जिी छनर्न्त्रण 

 घ. पशुपंछि  रोग ्छनरोधक खोप 

ङ. ट्र्ाग ्मेलशन खररर्द ट्र्ाग ्िगाउने 
(१२)अनुर्दान माफय त प्राप्त बोका/बाख्रा तथा थमुा/िेडाको कृषक  समूहहरुिे प्रचलित पशु बीमा कार्यविधध 

बमोस्जम अछनिार्य बीमा गनुय पनेि । 
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(१३)केन्र सरकार, प्ररे्दश सरकार, र अन्तरायस्टिर्, रास्टिर् गैररसरकारी संस्था बाट समेत विग्त ३ िषय 
अगाडीआधथयक िषयह मापशुपंछि पािनमा िा पशुपंछि  शाखा संग सम्बस्न्धत राख्न ेव्र्िसार् सम्बन्धी १ िाख 

िन्र्दा बढीको नगर्द तथा  िस्तुग्त अनुर्दान सहर्ोग ् लिएको िए िनौट प्रकक्रर्ामासमािेश गरर ने िैन । तर 
व्र्िसार् सफि िएको अनुगमन र िौछतक पूिायधारको आधारमा र सम्बस्न्धत िडाकार्ायिर् लसफाररसमा ५ 

िषयपछि व्र्िसार्कोस्तरोन्नवि गनय िागत सहिाधग ता अनुर्दानमा समािेश गनय  सककने ि । 
(१४)प्रस्तािकहरुिे रािा बेसीगाउँपालिका बाट विगत ३ िषय अगाडीआधथयक िषयहरुमा मा८५ हजार िन्र्दा बढीको 
नगर्द तथा िस्तुग्त अनुर्दान सहर्ोग ् लिएको िए ३ िषयसम्म िनौट प्रकक्रर्ामा समािेश गररने िैन । तर 
व्र्िसार् सफि िएको अनुगमण र िौछतक पूिायधारको आधार र सम्बस्न्धत िडा कार्ायिर् लसफाररसमा ३ िषय 
पछि  व्र्िसार्को  स्तरोन्नविगनय िागत सहिाधग ता अनुर्दानमा समािेश गनय  सककने ि । 
(१५)कार्यक्रममा उल्िेखखत खोर गोठ , मािा, पोखरी छनमायण ममयत/सम्िार, प्राविधधक मापर्दण्ड अनुसारका 
पशुपंछि  खररर्द गनय तपलसि अनुसारको खररर्द सलमछत गठनगनुय पनेि । खररर्द सलमछतमा प्रत्सरे्क समूहबाट 

एक-एक जना र विषर्गत प्राविधधक १ जनाको खररर्द सलमछत गठन गररने ि । 
(१६)प्रत्सरे्क समूहबाट िनौट िएका मध्रे्बाट िनौट िएको एक जना संर्ोजक तोककनेि । 
(१७)प्रस्ताि संग ्सम्बस्न्धत कार्यक्रमह  र्स कार्यविधधको र्दफा ३ बमोस्जम अनुसुची-३ अनुसारको फारममा 
िरी पेश गनुय पने ि । 
(१८)कार्यक्रमको िेखा,िेखाङ्कन,  िेखा पररक्षणतथाआधथयक कारोबार गर्दाय प्रचलित कानून बमोस्जम हुनेि । 
(१९)केन्र सरकार,  प्ररे्दश सरकार,  र अन्तरायस्टिर्,  रास्टिर् गैहसरकारी संघ, संस्था बाट समेत अनुर्दान लिई 

िक्ष्र् उद्रे्दश्र्िाई छनरन्तरता नदर्दइ क्षेखणक स्िाथय पुछत यका  िाधग  मात्र  व्र्िसार्  संचािन  गने रउद्रे्दश्र् 

विपरीत कार्य गनेगरेका व्र्िसार्ीका प्रस्तािहक िागत सहिाधग ता अनुर्दान कार्यक्रमा ७ िषय सम्म समािेश 

गरर न ेिैन  
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१७.पशुपंछिपालन संि ्सम्बन्न्धत व्र्वसार्,  र्ामय,  समुहिठन तथ दताय 
सम्बन्धी  मापदण्ड 

(१)  व्र्िसाछर्क पशुपंछि  तथा मत्सस्र् फामय तथा समुह र्दतायको प्रकक्रर्ा छनम्नानुसार तोककएको ि । 
क)  नेपािी नागरर कताको िार्ाँ प्रछत पेश हुनु पन ेि । 
ख)  व्र्िसार् संचािन गररने स्थान को ककिा नम्बर र साँधधर्ारको ककिा नम्बर आउने गरर नक्सा पेश हुनु 
पने  
ग)्   साँधधर्ारको सबैको (व्र्िसार् गररने स््िको ककिा नंम्बर िाई िुनेहरुको  मात्र) नेपािीनागररकताको  
फोटोकपी र जग्गा  धनीपूजायको फोटोकपीका सा्सम्बस्न्धत िडाको मुचलु्का (व्र्िसार् गर्दाय िातािरण र 
मानि बस्तीिाई फरक पने िैन िनी साँधधर्ारा िािाहरुिाई राखेर मुचुल्कामा साँधधर्ारहरुको र्दस्तखत, 

ल्र्ाप्च ेर सम्बस्न्धत िडा कार्ायिर् लसफाररस हुन ुपन ेि) । 
ङ) अरुको नामको जगांको ककिा नम्बर िए कम्तीमा १० िषयको िाधग कानूनी प्रकक्रर्ा पुर्र्ाई लिचमा लिएको 
मन्जुरीनामा पत्र अछनिार्य गरर ने ि । 
च) रािा बेसी लित्रका पशुपंछि पािनगने कृषकहरुिे स्िस्फुतय रुपमा समुह गठन िा छनस्ज व्र्िसार् र्दताय गनय  
चाहेमा आधथयक िषयकोसुरुमदहना श्रािण  रे्दखख आस्श्िन  मसान्तसम्म समूहगठन र नीस्ज व्र्िसार् फामय  र्दताय  
गरर सक्न ु पनेि,  िने रािा बेसीगाउँपालिकापशुपंछि शाखाको िक्षक्षत िगय  र आर्आजयका िाधग स्िीकृत 

कार्यक्रमसंचािनको िाधग आधथयक िषयिरी समूह गठन हुने िन ्। 
ि) कुखरुा,बंगुर ,बाख्रा र गाई  िैसीको व्र्िसाछर्क फामय संचािनको िाधग कार्यविधधको र्दफा १५ को उपर्दफा ३ 

(क) र (ख) बमोस्जमको मापर्दण्ड पुरा िएको हुनु पनेि । 
ज)  पश ुपंन्िीको एउटा िगय /जातिाई मात्र सम्बोधनगनेगरर समुह/व्र्िासाछर्क फामयको नामाकारण गनुय 
पनेि  ।  जस्तैीःकुखरुा पािन/बंगुर पािन गाई पािन/िैसी पािन र िेडा पािन बाख्रा पािन आदर्द  

(२) रािा बेसीरािा बेसी लित्र कृषक, व्र्िसार्ी, बेरोजगर र्ुिा, र्ुितीहरुिे विगत रे्दखख व्र्स्क्तगत तथा 
समुहगतपशुपंछि पािन, पशु औषधी पसि, मािा/मासु पसि, बधस््ि,्  र्दगु्ध पसि,  संकिन केन्र 

िगएतका व्र्िसार्  आधछुनक प्रविधधिे व्र्िसार् संचािन गनय इच्िुक व्र्स्क्तिे आफ्नो व्र्िसार् फामय र्स 

कार्यविधध छनरे्दशीका  अनुसार कानूनी प्रकृर्ा पुरागरर रािा बेसीपशुपंछि  शाखामा सूचीकृत र्दताय गरर र्दताय 
प्रमाणपत्र प्राप्त गनय सक्ने िन ्। 
(३) रािा बेसी लित्रका पशुपंछि शाखा संग ्सम्बस्न्धत व्र्िसार् नीस्ज फामय, समुहहरुिे प्रत्सरे्क र्दईु-र्दईु िषयमा 
आधथयक िषयको शुरुमदहना श्रािण रे्दखख आस्श्िन मसान्त सम्म कानूनी प्रकृर्ा पुरा गरर निीकारण गनुय पनेि । 
(४) पशुपंछि  शाखामा र्दताय गरर ने समुह, व्र्िसाछर्क फामयहरुिे पशुपंछि  पािन िाई प्राधथमकतामा राखी 
पशुपंछि  पािनको कुन ैएउटा उद्रे्दश्र् खिुाएर स्पटट नामाकारण गरर   समुहहरुिे   समुहको  विधान  र  
छनस्ज  व्र्िसार्ी  फामयहरुिे  कार्यर्ोजना सदहत र्दताय गनय  आउनु पन ेि । र्ो कार्यविधध स्िीकृत हुनुिन्र्दा 
ऋगडी विग्तमा र्दताय िएका समूह, व्र्िसार्, नीस्ज फामयह  र्सै कार्यविधधको र्दार्रामा आउनु पने ि । 
साईलेर् प्रववगधमा अनुदान सहर्ोि कार्यक्रम ;  

१. उरे्दश्र् ;  
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          (क) पशु आहाराको अिाि हुने समर्मा पशु आहाराको उपिब्धता गराई पशु उत्सपार्दकत्सिमा बदृर्द गने  
          (ख) पशुजन्र् उत्सपार्दन िागत कम गने ।  
          (ग) साईिेज तथा हे उत्सपार्दन कार्यक्रमिाई सहज,सरि,पारर्दशी रुपिे संचािन गने । 
२. अनुर्दान रकम उपिब्ध हुने क्षेत्र ;  

          (क) साईिोवपट छनमायण  

          (ख) घाँस खेछतका िाधग लसचाई व्र्ािस्थापन  

(ग) घाँस काट्ने मेलशनेरर औजार उपकरण खररर्द (मस्ल्टफन्सन च्र्ापकटर मेलशन/ट्र्ाक्टर/कस्ल्टिेटर आदर्द 

। 
(३) अनुर्दान शतयहरु ; 

 (क) सुचना प्रकासन िएको लमछत अगािै प्रचलित कानु बमोस्जम र्दताय िएका सहकारी संघ/संस्था,फमय कम्पछन 

र छनस्ज उधलम/व्र्ािसाछर्हरु मात्र र्स कार्यक्रमका िाधग र्ोग्र् माछननेिन ्।  
(ख) फामयमा कस्म्तमा ५ िटा र्दहुुना उन्नत जातका गाई िैलस पािन गरेको हुनु पनेि ।  
(ग) फामयका सम्पुणय पशुहरुको बबमा गरेको हुनु पने ि ।  
(घ) विगत छतन िषय लित्र िुलम व्र्िस्था कृवष तथा सहकारर मन्त्रािर् र अन्तगयतका छनकार् िा कृवष तथा 
पशुपंस्न्ि विकास मन्त्रािर् र सम्बस्न्धत र्स रािा बेलस गाउँपालिका पश ु विकास शाखा अन्तगयतका 
छनकार्हरुबाट सोदह प्रकृछतको कार्यक्रममा अनुर्दान प्राप्त गरेको आिेर्द पुन; अनरु्दानको िाधग अर्ोग्र् हुने ि । 
तर अपुरो कार्यिाई पुणयता दर्दई संचािनमा ल्र्ाउन थप अनुर्दान आिश्क रहेको िन्ने प्राविधधक प्रतिेर्दनको 
आधारमा पुन; अनुर्दान प्रधान गनय बाधा पने िैन ।  
(ङ) अनुर्दानग्रादहिे अनुर्दान प्राप्त गर पश्चात कस्म्तमा र्दश िषय अछनिार्य रुरुपमा  व्र्ािसार् संचािन गरेको 
हुनुपन ेि ।  
(च) अनुर्दान रकमको र्दरुुपर्ोग िएको पाईएमा त्सर्स्ता अनुर्दानग्रादहिई प्रचलित कानुन िमोस्जम कािायदह गरर 
सरकारर बाँकक सरह अनुर्दान रकम असुिउपर गररनेि ।  
(ि) सरकारर िा गैरे सरकारर छनकार्िाट र्स अछघ अनुर्दान प्राप्त गरेका प्रस्तािकिे सम्झौता िा कार्यक्रम 

अनुरुप कार्य गरको नपाएमा त्सर्स्ता प्रस्ताििाई मुल्र्ाँकनमा समािेस गररने िैन ।  
(ज) छनर्मअनुसार सम्िस्न्धत छनकार्मा र्दताय िएको करचिुा गरेको र स्थाई िेखा नम्िर प्राप्त गरेको र कुनै 
कािायहीमा नपरेको हुनुपने ि ।  
(झ) िागत साझेर्दारर गने प्रछतिद्ता जनएको हुनु पने ि ।  
(ञ) फामयमा जैविक सुरक्षा सम्बस्न्ध छनर्महरु र असि व्र्िस्थापन अभ्र्ास अनुसरण गने प्रछतबद्तागरेको 
हुनु  
पनेि ।  
(ट) साइिोवपटको डडजाईन,स्स्टमेट र मेलशनहरुको स्पेलसकफकेसन सम्बस्न्धत कार्ायिर्मा पेस गरर पुिय 
स्स्िकृछत लिएर मात्र कार्यक्रम संचािन गनुय पन ेि ।  
(ठ) स्पेलसकफकेसन,िागत ईस्टटमेट नक्साकन गने स्जम्मेिारर प्रस्तािकको हुनेि ।  
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(ड) तालिम,भ्रमण गोस्टठ तिि ििा जस्ता चािु खचयमा अनुर्दान उपिब्ध हुनु पिय  ।  
(ढ) अनुर्दानको िाधग प्रस्ताि पेश गने संस्था छनछर्लमत िेखा पररक्षण गररएको हुनु पिय  । 
४, व्र्ािसाछर्क र्ोजना ; सम्िस्न्धत कार्ायिर्िे तोके िमोस्जम हुनेि ।   
१८.पशुपंछि कार्यक्रम संचािनका गदठत  सलमछत: 

(१)  पशुपंछि कार्यक्रम संचािनकािाधग छनम्न अनुसारका छनरे्दशक,  अनुग्मन तथा मूल्र्ांकन सलमछतह रहने 
िन  

(क)   पशुपंछि  कार्यक्रम  संचालन  छनदेशन ससमछत 

१.  गाउँपालिका  प्रमुखअध्र्क्ष 

२. प्रमुख प्रशासककर्  अधधकृत सर्दस्र्  

३.  आधथयक  विकास सलमछत संर्ोजक सर्दस्र् 

४. िन, िातािरण तथा बबपर्दव्र्ािस्थापन सलमछत संर्ोजक सर्दस्र् 

५. सामास्जक विकास सलमछत संर्ोजक सर्दस्र् 

६. कृवष शाखा प्रमुख सर्दस्र्  

७. पशुपंछि शाखा प्रमुख सर्दस्र् सधचि 

(ख)   पशुपंछि कार्यक्रम अनुिमण ससमछत 

१. उप प्रमुख अध्र्क्ष 

२. प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृत सर्दस्र् 

३. सम्बस्न्धत िडाको िडा अध्र्क्ष सर्दस्र् 

४. कृवष शाखा प्रमुख सर्दस्र् 

५ पशुपंछि शाखा प्रमुख सर्दस्र् सधचि 

(ि)्  प्रस्ताव मुल्र्ांकन ससमछत 

१. प्रमुख प्रशासककर् अधधकृत संर्ोजक 

२. सम्बस्न्धत विषर् विज्ञ सर्दस्र् 

३. कृवष शाखा प्रमुख सर्दस्र् 

४. मदहिा तथा बािबालिका शाखा प्रमुख सर्दस्र् 

५. पशुपंछि शाखा प्रमुख सर्दस्र् सधचि 

(२) पशुपंछि कार्यक्रम संचालनका लागि िटठत ससमछतहरुको काम कतयव्र् र अगधकार छनम्न बमोन्र्म हुनिे । 
( क) छनदेशक ससमछतको काम,  कतयव्र् र अगधकारः 
(१) रािा बेसी लित्र संचािन गररने कार्क्रमह कार्ायन्िर्न गराउन छनरे्दशन गने । 
(२) अन्तर शाखा समन्िर्ात्समक िूलमका छनिायह गने । 
(३) मातहतका सलमछतहरुको छनर्मन अनुग्मन गने । 
(४) अन्र् आिश्र्क छनरे्दशन दर्दने तथा छनछत तर्ार गने । 
(ख)  अनगु्मन ससमछतको काम,कतयव्र् र अगधकार 
(१) रािा बेसी लित्र संचािन िएका कार्यक्रमहरुको अनुग्मन गनेगराउने । 
(२) कार्य प्रगछतको सलमक्षा प्रछतिेर्दन तर्ारी पटृठपोषण दर्दने । 
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(३) कार्यक्रम संचािनको आिधधक अनुगमणन गने । 
(४) समन्िर्ात्समक िूलमका छनिायह गने । 
(ि)्  प्रस्ताव मुल्र्ांकन ससमछतको काम,कतयव्र् र अगधकार 

(१)  कार्यक्षेत्र रािा बेसी लित्रका कार्यक्रमहरुको प्राप्तप्रस्ताि आव्हानिाई मापर्दण्ड र कार्यविधधको अधधनमा 
रदह प्राविधधक आधथयक िौगेलिक र िातािरणीर् अनुरुप उत्सकृटट प्रस्तािको िनौट, मुल्र्ाँकन गने प्रस्ताि 

स्िीकृतगरे कार्यक्रम संचािन गनय पशुपंछि शाखािाई छनरे्दलशत गने । 
(३)  पशुपंछि कार्यक्रम संचािनका िाधग रािा बेसीगाउँपालिकाको पशुपंछि शाखा, कृषक, फामय, समूह तथा 
सहकारी िगार्त छनकार्ह प्रत्सर्क्षसम्बस्न्धत हुनेिन ् । उल्िेखखत छनकार्हरुको  काम कतयव्र् र अधधकार 
छनम्न बमोस्जम हुनेि । 
( क)  रावा बेसीिाउाँपासलका िाउाँ  कार्यपासलकाको कार्यलर्को  काम कतयव्र् र अगधकारः 
(१) पश ुसेिा कार्यक्रमको िाधग आिश्र्क पने बजेट तथ कार्यक्रमहसंञ्चािनको िाधग आिश्र्क पने नीछत, 

रणछनछत  आिधधक र्ोजना, तर्ार गने । 
(२) अन्तर शाखा समन्िर् गराउने  । 
(३) मातहतका छनकार्िाई आिश्र्क बजेट तथा कार्यक्रम उपिब्ध गराउने । 
(४) मातहतका छनकार्हरुको  अनुग्मन गने । 
(ख)  पशपुंछि शाखाको काम कतयव्र् र अगधकार 
(१) रािा बेसीगाउँपालिका बाट प्राप्त नीछत, कार्यविधध, मापर्दण्ड र छनरे्दशनको कार्ायन्िर्न गनेगराउने  । 
(२) विषर्गत कार्यक्रमहरुको  प्रस्तािनाका  िाधग  सूचना  प्रकाशन गने । 
(३) प्राप्त प्रस्तािहरुको  सूचीकृत गने र मूल्र्ांकन सलमछतमा पेश गने  िनौट गने 
(४) िनौट िएका प्रस्तािह िाई र्स कार्यविधध र प्राविधधक मापर्दण्डका आधारमा सम्झौता गराउने । 
(५) संचालित कार्यक्रमको छनर्लमत छनरीक्षण अनुग्मन गने मास््ल्िो छनकार्मा प्रछतिेर्दन पेश गने । 
(६) अस्ख्तर्ारी प्राप्त प्रमुख समक्ष छनर्मानुसार कार्यक्रमको िुक्तानी गनय लसफाररस गने र कार्यक्रमको 
अलििेखीकरण गने । 
(७) अस्ख्तर्ारी प्राप्त निएका तर स्जम्मेिारीमा आएका कार्यक्रमहरुको कार्य संचािनको छनरीक्षणगन े

िुक्तानीको िाधग लसफाररस गने । 
(८) िडा मा कार्यरत िेटेररनरर प्राविधधक हरुिाई आिश्र्ता अनुशार कामको छनरे्दशन गने र स्जम्मेिारर हेरफेर 
गने  
(९) रािा िेसी गाउँपालिका पशुपंस्न्ि शाखािाट प्रिाह गररने सम्पुणय काम र खररर्द वितरण को स्जम्मेिारर 
पशुपंस्न्ि शाखाको पुणय स्जम्मेिाररका साथ गने ।  
(ि)्  कार्यक्रम प्राप्त िन ेकृषक,समूह,सहकारी,र्ामयह को काम कतयव्र् र अगधकारः 
(१)  प्रस्ताि आव्हानमा उल्िेख िएको लमछत, स्थान र समर्मा आफुिे गनय चाहेका विषर्मा तोककएको वििरण 

सदहत आिेर्दन पेश गनुयपने । तर प्रस्ताि आव्हान गनय नपन ेगने स्िीकृत िएको कार्क्रम िएमा सोको िाधग 

तोककएको मापर्दण्ड र कार्यविधधमा उल्िेख िएका बुँर्दाहरुको अछनिार्य पािन गनुयपनेि । अन्र्था कार्यविधध 

र मापर्दण्ड िन्र्दा अिग ्ककलसमबाट कार्यक्रम संचािन गनय पेश िएमा मुल्र्ांकन सलमछतबाट स्िीकृत हुनेिैन 

। 
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(२)आिेर्दन साथ ्संिग्न िएका वििरण हरुको आधारमा मुल्र्ांकन हुने िएको र सलमछतिाई प्राप्त वििरण 

प्रछत विश्िास निागेमा स्थिगत अनुमग्न समेतगने िएको हँुर्दास्थिगत अनुग्मन बाट झुट्टावििरण पेश 

िएको पाइएमा सो प्रस्ताििाई मूल्र्ांकनमा समािेश गररने िैन । 
(३) प्रस्ताि साथ ्पेश िएको कार्य र्ोजना पररमाजयन गनुयपन ेिएमासम्झौता गनुय पुिय नै पररमाजयन गने पेश 

गनुय पनेि र सोही अनुसार माग ्िएका कक्रर्ाकिाप कार्यक्रम प्राप्त हुने िएकोिे कार्यर्ोजना अनुसार काम गनुय  
पनेि । कार्य र्ोजना विपरीत काम िएको पाइएमा सो को रकम िुक्तानी हुने िैन । 
(४) कार्यक्रम जुन उद्रे्दश्र् प्रास्प्तका िाधग संचािन गररएको हो सोही अनुसारको कार्य प्रगछतवििरण सम्बस्न्धत 

छनकार्मा तोककएकोसमर् रािा बेसी लित्र पेश गनुय पनेि । 
(५) समर्मा कार्य सम्पन्नगरर िूक्तानीकोिाधग पेश िएका कागजातहरु सक्कि प्रछत र िाग्ने कर 
छनर्मानुसारको कट्टी गरर पेश गनुय पनेि । कर कट्टी नगरी पेश िएको कागजातहरु मा छनर्मानुसार 
अनुर्दान रकमबाट कट्टी गने बाँकीरकम बैंक खातामा िुक्तानी गररनेि । 
(६) कार्यक्रम स्िीकृत िए पश्चात पूँजीगत खचय शीषयकका कार्यक्रमको कम्तीमा ५ प्रछतशत कस्न्टजेन्सी र अन्र् 

चाि ुखचय शीषयकका कार्यक्रमहरुको कम्तीमा ५  प्रछतशत प्रशासछनक खचय िापतअनुगमण  

१९.अनुगमन, मुल्र्ांकन तथा प्रछतिेर्दन सम्बन्धी व्र्िस्था ीीः 
 (१) रािािेलस गाउँपालिका लित्र संचािन िएका कार्यक्रमहरुको अनुगमन र मुल्र्ाँकन रािािेलस 

गाउँपालिकापशुपन्िी शाखा, गाउँपालिकाको मूल्र्ाङ्कन सलमछतबाट गनय सक्नेिन ्र सोको मालसक प्रछतिेर्दन 

रािािेलस गाउँपालिका को पशुपन्िी शाखामा मालसक, चौमालसक र िावषयक रुपमा उपिब्ध गराउनु पनेि ।  
अन्र् व्र्िस्थाहरु ीीः (१) अनुर्दान रकम िुक्तानी सम्बन्धी व्र्िस्था अनुर्दान रकम िुक्तानीको िाधग 

प्रस्तािका साथ पेश िएको कार्यर्ोजना अनुसार कार्य सम्पन्न गरर सोही अनुसारको विि विजक र साियजछनक 

खररर्द ऐन २०६३ र साियजछनक छनर्माििी २०६४ अनुसार आिश्र्क कागजातहरु संिग्न राखख िागत स्टीमेट 

अनुसार कार्य सम्पन्न प्रछतिेर्दन र प्राविधधक प्रछतिेर्दन का साथ ै छनर्मानुसार िाग्ने कर कट्टी गरी 
िुक्तानीको िाधग तोककएको समर्मा सम्बस्न्धत छनकार्मा पेश गनुय पनेि । उक्त पेश िएका कागजातहरुको 
अध्र्र्न गरी प्रचलित आधथयक कार्यविधध अनुसार िेखा शाखािे छनर्मानुसार िुक्तानी दर्दनु पनेि । 
 (२) र्ो कार्यविधध बमोस्जम पशुपन्िी शाखाबाट प्रर्दान गररने सब ैप्रकारकारका अनुर्दानका कार्यक्रम प्राप्त गन े

र कार्यक्रम संचािन गने सहकारी, समुह, कृषक व्र्िसार्ी िगाएत पशुपन्िीसंग सम्बस्न्धत उद्र्ोग व्र्िसार् 

संचािन गने सर्दस्र् तथा व्र्स्क्त रािा िेलस गाउँपालिका क्षेत्र लित्र स्थार्ी बसोबास गरेको र रािा िेलस 

गाउँपालिका  लित्र मतर्दाता नामाििीमा नाम समाबेश िएको हुनु पनेि ।  
(३) गाउँपालिका  क्षेत्र लित्र क्षेत्र लित्र कानुनी प्रकक्रर्ा पूरा गरर संचािन िएका मास ु पसि, डरेी पसि, 

पशुपन्िीको र्दाना पसि पशुपन्िीका औषधी पसिहरु िगाएत पशुपन्िी तथा मत्सस्र्संग सम्बस्न्धत उद्र्ोगी 
व्र्िसार्ीहरुिे रािा िेलस गाउँपालिकापशुपन्िी शाखामा सुधचकृत गराउनु पनेि ।र पशुपन्िी शाखािे माग 

गरेका रेकडयहरु दर्दनु पनेि  

 (४) गाउँपालिका  क्षेत्र  लित्र संचािन िएका पशुपन्िी पािन फामय, व्र्िसार्हरु रािा िेलसगाउँपालिका 
पशुपन्िी शाखाको कार्यविधध अनुसार प्राविधधक मापर्दण्ड पुरा गरर िौछतक पुिायधार, जैविक सुरक्षाका 
आधारिूत लसद्धान्त पािन गरर िातािरणीर् प्रिाि अनुकुि िएको क्षेत्रमा व्र्िसार्को प्रकृछत अनुसार साना 
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व्र्िसार् फामयहरु १.५ िषय, मझौिा व्र्िसार् फामयहरु २.५ िषय र ठुिा व्र्िसार् फामयहरुिे ५ िषयको अिधध लित्र 

स्थानान्तरण गरर व्र्िसार्, फामय संचािन गनुय पनेि । 
 (५) गाउँपालिका क्षेत्र लित्रे कानूनी प्रकृर्ा पुरा गाउँपालिका  अनाधधकृत रुपमा संचािन िएका मािा, मासु 
पसि, डरेी पसि, पशुपन्िीको औषधी पसि, र्दाना पसि पशुपन्िी तथा मत्सस्र् पािनसंग जोडडएका व्र्िसार्, 

उद्र्ोगीहरुिाई कानुनी प्रकक्रर्ा पुरा गरर सूचीकृत र्दताय गनय साियजछनक सूचना जारी गररने ि । र्दर्द 

साियजछनक सूचनाको अिधध लित्र गाउँपालिका को कानूनी प्रकक्रर्ा पुरा नगरर अनाधधकृत रुपमा व्र्िसार् 

संचािन गने व्र्िसार्ीिाई प्रचलित कानून बमोस्जम कारिाहीको िाधग सम्बस्न्धत छनकार्मा लसफाररस 

गररने ि । 
 (६) मापर्दण्ड अनुसार संचािन निएका पशुपन्िी व्र्िसार्, फामय, उद्र्ोग, पसि हरुिाई गाउँपालिका संघीर् 

सरकार, प्ररे्दश सरकार र अन्तरायस्टिर्, रास्टिर् गैह्रसरकारी संघ संस्थामा प्रस्तािना पेश गनयको िाधग लसफाररस 

र नविकरण गररने िैन ।  
२१.संसोधन तथा हेरफेर ीीः 
 (१) कार्यविधध कार्ायन्िर्नका सन्र्दियमा मत बाखझएमा िा अन्र् प्राविधधक समस्र्ा आएमा िा कार्ायन्िर्नमा 
कुन ै बाधा अिरोध र अस्पटटता िएमा त्सर्स्तो बाधा अिरोध फुकाउनका िाधग रािा िेलस गाउँपालिका िे 

पशुपन्िी शाखा एिम ्सम्बस्न्धत विषर् विज्ञको परामशयमा आिश्र्कता अनुसार व्र्ाख्र्ा गनय सक्नेि ।  
(२) र्ो कार्यविधध तथा छनरे्दलशकािाई समर् सापेक्ष थप घट गनय आिश्र्क िएमा रािा िेलस गाउँपालिका 
पशुपन्िी शाखा तथा विषर् विज्ञको परामशयमा संशोधन गनय सक्ने ि । 
 

 

अनुसूची–१ 

प्रस्ताि आव्हानको सूचनाको ढाँचा 
र्स रािा िेलस गाउँपालिका पशुपन्िी शाखाको आ.ि. ..................... को बावषयक स्िीकृत पुणय अनुर्दान÷ िागत 

सहिागीता÷सहुलिर्त अनुर्दानमा लसमान्तकृत सबै जात जातीकागररब घरपररिा÷मदहिा÷एकि मदहिा िगय 
िक्षक्षत गाई, िैसी, िेडा÷बाख्रा, बंगुर, कुखरुा, मत्सस्र् पािन कार्यक्रम सञ्चािन गनयको िाधग गाउँपालिका मा 
स्थार्ी बसोबास गरेका कार्यक्रमिे तोके अनुसारका व्र्स्क्त÷कृषक समूह÷सलमछत सहकारी छनजी व्र्िसार्ी 
उद्र्मीिे र्ो सूचना प्रथम पटक प्रकालशत िएको लमछतिे ............ दर्दन लित्र तपलसिमा उल्िेखखत वििरण 

सदहतको आिेर्दन फाराम सम्बस्न्धत रािा िेलस गाउँपालिका पशुपन्िी शाखामा पेश गनय हुन जानकारी 
गराईन्ि । प्रस्तािकहरुिे सरकारी छनकार्बाट बबगत छतन आधथयक िषयमा एक िाख िन्र्दा माथीको नगर्द तथा 
िस्तुगत र्स्तै प्रकृछतको कार्यक्रममा अनुर्दान सहर्ोग लिई सकेको िए िनौट प्रकक्रर्ामा समाबेश गराईने िैन 

। विस्ततृ जानकारी िाधग सम्बस्न्धत रािा िेलस गाउँपालिका को पशुपन्िी शाखामा सम्पकय  राख्न हुन अनुरोध 

ि । 
 (क)िागत सहिागीताको िागी संिग्न हुनु पन ेकागजातहरुीः 
१. आिेर्दन फाराम ।  
२. कार्यर्ोजना सदहतको प्रस्ताि ।  
३. सम्बस्न्धत व्र्स्क्तको नेपािी नागररकताको प्रछतलिपी ।  
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४. रािा िेलस गाउँपालिका पशुपन्िी शाखामा र्दताय िएका एक िषय पुरानो कृषक समूह र्दताय प्रमाण पत्रको 
प्रछतलिपी । 
५. संस्थागत िए संस्था र्दताय प्रमाण पत्रको प्रछतलिपी गत आ.ि.को िेखा पररक्षण प्रछतिेर्दन र कर चकु्ताको 
प्रमाण । 
६. र्दफा १५ को उपर्दफा ३ (क) र (ख) बमोस्जम व्र्िसार् संचािन गररने स्थिको र्दरुी दठक ि िन्ने लसफाररस र 
िडाको स्थार्ी बालसन्र्दा हो िन्ने सम्बस्न्धत िडाको लसफाररस पत्र ।  
७. अन्र् प्राविधधक प्रमाण पत्र िए सोको प्रछतलिपीहरु ।  
८. अरुको नामको जग्गा िाडामा लिएको िए कम्तीमा १० िषयको िाधग कानूनी प्रकक्रर्ा पुरा गरेको मन्जुरीनामा 
(ख) साना ककसान सहुलिर्त अनुर्दानको िाधग आिश्र्क पने कागजातहरु (िकारो तथा खोर सुधार, नश्ि 

सुधार र डडवपङ ट्र्ाङ्कीको िाधग  

१. आिेर्दनफाराम 

२. र्दईुिष ेकार्यर्ोजना सदहतको प्रस्ताि 

३. सम्बस्न्धत व्र्स्क्तको नेपािी नागररकताको प्रछतलिपी  
४. समुह÷नीस्ज व्र्िसार्ी फामयहरुिे पशुको वििरण (समुहको हकमा प्रत्सरे्क सर्दस्र्हरुको)  
५. प्रस्ताि पेश गनुय अगाडी आफ्ना पशुको बबमा गरेका कागजातहरु  

६. रािा िेलस गाउँपालिका अन्तगयत पशुपन्िी शाखामा र्दताय िएका कृषक समूह र्दताय प्रमाण पत्रको प्रछतलिपी  
७. व्र्िसाछर्क नीस्ज फामय िए पाना नम्बर सदहतको प्रमाण पत्रको प्रछतलिपी गत आ.ि. को िेखा पररक्षण 

प्रछतिेर्दन र कर चकु्ताको प्रमाण  

८. र्दफा १५ को उपर्दफा ३ (क) र (ख) बमोस्जम व्र्िसार् संचािन गररने स्थिको र्दरुी दठक ि िन्ने र 
सम्बस्न्धत िडाको स्थार्ी बालसन्र्दा हो िन्ने सम्बस्न्धत िडाको लसफाररस पत्र  

९. डािे घाँसका बबरुिा िगाएको वििरण र िुई घाँस िगाएको वििरण  

१०. अन्र् प्राविधधक प्रमाण पत्र िए सोको प्रछतलिपीहरु  

 

 

  

अनुसूची–२ 

आिेर्दनको ढाँचा 
श्रीमान ्प्रमख ज्र्ू,  
रािा िेलस गाउँपालिका  .................. 
 विषर्ीः– .................................कार्यक्रममा प्रस्तािना पेश गरेको बारे महोर्दर्, त्सर्स नगपालिकाको लमछत 

............................... को प्रकालशत सूचना अनुसार हामीिे र्स आ.ि.मा रािा िेलस गाउँपालिका पशुपन्िीशाखाको 
िावषयक स्िीकृत कार्यक्रम अनुसार पूणय अनुर्दान÷िागत सहिाधगता÷साना ककसान सहुलिर्त अनुर्दानमा 
.......................................... कार्यक्रम सञ्चािन गनयको िाधग र िईरहेको ........................................... व्र्िसार् 

प्रिद्र्धन गनय इच्िािएकोिे तपलसि बमोस्जमका कागजात राखी र्ो छनिेर्दन पेश गरेका िु÷िौ । उक्त  
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कार्यक्रम प्राप्त िएमा र्स सम्बस्न्ध सम्झौता र मापर्दण्ड अनुसार कार्यक्रम सञ्चािन गनेिु÷िौ र र्स 

कार्यक्रमको िाधग गररएको सम्झौता तथा मापर्दण्ड विपररत गरेको पाईएमा विद्र्मान कानुन बमोस्जम 

कार्यिाहीको िागेर्दारी हुन मन्जुर रहेको व्र्होरा अनुरोध गर्दयिु÷िौ । 
तपलसि  

(क) िागत सहिागीताको िागी संिग्न हुनु पन ेकागजातहरुीः 
१. आिेर्दन फाराम  

२. कार्यर्ोजना सदहतको प्रस्ताि  

३. सम्बस्न्धत व्र्स्क्तको नेपािी नागररकताको प्रछतलिपी  
४. रािा िेलस गाउँपालिका  अन्तरगत पशुपन्िी शाखामा र्दताय िएका एक िषय पुरानो कृषक समूह र्दताय प्रमाण 

पत्रको प्रछतलिपी  
५. संस्थागत िए संस्था र्दताय प्रमाण पत्रको प्रछतलिपी गत आ.ि.को िेखा परीक्षण प्रछतिेर्दन र कर चकु्ताको 
प्रमाण 

६. र्दफा १५ को उपर्दफा ३ (क) र (ख) बमोस्जम व्र्िसार् संचािन गररने स्थिको र्दरुी दठक ि िन्ने र 
सम्बस्न्धत िडाको स्थार्ी बालसन्र्दा हो िन्ने सम्बस्न्धत िडाको लसफाररस पत्र ।  
७. अन्र् प्राविधधक प्रमाण पत्र िए सोको प्रछतलिपीहरु  

 

 

 

  

अनुसूची–३ 

(क) संक्षक्षप्त कार्य र्ोजनाको ढाँचा 
कृषक÷संस्थाको नाम, थरीः.....................................ठेगानाीः स्जल्िाखोटाङरािा िेलसगाउँपालिका 
....................गाउँ÷टोिीः................... िडा नं. ......... सञ्चािन गनय खोजेकोकार्यक्रमीः..................स्थानीः ................ 
सहर्ोग स्िरुप माग गरेका अनुर्दान रकमीः ..........................................समूह÷सलमछत÷व्र्स्क्तको तफय बाट िागत 

सहिाधगता गररन े रकमीः ...................... समूहगत÷फामयको÷व्र्स्क्तको श्रमीः 
.................................................कार्यक्रमबाट उत्सपार्दन हुने िस्तुीः.............................. 
सम्िावित उत्सपार्दन हुने पाठापाठी÷पाडा, पाडी÷बाच्िा, बाच्िी पररमाणीः ................. बजारको अिस्था ीीः 
............ 

र्िसार्िे िातािरणमा नकारात्समक प्रिाि पािय  कक पारै्दनीः .....................सम्पकय  टेलिफोन नम्बरीः ................ 
सञ्चािन गररने कार्य वििरणीः 
क्र.स.ं सञ्चािन गररने कक्रर्ाकिाप अनुर्दान सहर्ोग पशुपन्िी शाखामा माग गररएको ) कृषकिे 

व्र्होन ेआधथयक िगानी जम्मा िगाानी 
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सम्िावित आधथयक उपिव्धीहरुीः .........................................  
आिेर्दन दर्दनेको  
नामथरीः– संस्था िए संस्थाको िापीः–  

पर्दीः– 

 लमछतीः 
  

अनुसूची–३ (ख) 

संक्षक्षप्त व्र्ािसाछर्क कार्यर्ोजनाको ढाँचा 
कृषक÷संस्थाको नाम, थरीः............................................. ठेगानाीः स्जल्िा रािा िेलस गाउँपालिका ीीः 
..........गाउँ÷टोिीः ............िडा नं. ....... सञ्चािन गनय खोजेको कार्यक्रमीः .......... स्थानीः ................. सम्पकय  
टेलिफोन नम्बरीः कार्यस्थिको िातािरणीर् अिस्था क) अनुकुि ख) प्रछतकुि ग) सुधार गनुय पने  
१. कार्यक्रमको कुि िागत रकमीः ...............................................  
क. पूँजीगत खचय (िौछतक पुिायधारमा) 
 ख. चाि ुखचय (अन्र् कार्य संचािनमा)  
२. स्ि.िगानी क) नगर्द.रु ......... ख) ऋणको श्रोत नाम ...................... 

 ग) श्रमीः................... 
 संचािन गररने कक्रर्ाकिाप र िगानी 
क्र.स.ं सञ्चािन गररने कक्रर्ाकिाप इकाइ पररमाण कुि िगानी िगानी अनुर्दान सहर्ोग
 स्ि िगानी 
      नगर्द श्रमर्दान 

        

        

        

        

        

 कुि जम्मा       

 

 

कार्यक्रमबाट उत्सपार्दन हुने सेिा िा बस्तुको वििरण 

क्र.स.ं वििरण इकाइ क्षमता पररमाण हािको अिस्था पदहिो बषय उपिव्धी 
 

    पररमाण आम्र्दानी रु पररमाण आम्र्दानी रु 
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अनुसूची–३ 

(क) संक्षक्षप्त कार्य र्ोजनाको ढाँचा 
 कृषक÷संस्थाकोनाम,थरीः................................ठेगानाीः स्जल्िा  रािा बेसी गाउँपालिका 
....................गाउँ÷टोिीः................... िडा नं. ........... सञ्चािन गनय खोजेको कार्यक्रमीः ............स्थानीः 
................सहर्ोग स्िरुप माग गरेका अनुर्दान रकमीः ..........................................समूह÷सलमछत÷व्र्स्क्तको 
तफय बाट िागत सहिाधगता गररने रकमीः ...................... समूहगत÷फामयको÷व्र्स्क्तको श्रमीः ......................  
कार्यक्रमबाट उत्सपार्दन हुने िस्तुीः ............................ सम्िावित उत्सपार्दन हुन े पाठापाठी÷पाडा, 
पाडी÷बाच्िा,बाच्िी पररमाणीः .................बजारको अिस्था ीीः ................... व्र्िसार्िे िातािरणमा नकारात्समक 

प्रिाि पािय  कक पारै्दनीः ..................... सम्पकय  टेलिफोन नम्बरीः .............................. 
सञ्चािन गररने कार्य वििरणीः  
क्र.स.ं सञ्चािन गररने कक्रर्ाकिाप अनुर्दान सहर्ोग (पशुपन्िी शाखामा माग गररएको ) कृषकिे 

व्र्होन ेआधथयक िगानी जम्मा िगाानी 
     

     

     

     

     

     

 

सम्िावित आधथयक उपिव्धीहरुीः .........................................  
आिेर्दन दर्दनेको  
नामथरीः– संस्था िए संस्थाको िापीः– 

पर्दीः–  

लमछतीः– 

 

 

  

अनुसूची–३ 

 (ख) संक्षक्षप्त व्र्ािसाछर्क कार्यर्ोजनाको ढाँचा 
कृषक÷संस्थाको नाम, थरीः.............................ठेगानाीः स्जल्िाखोटाङरािा बेसी गाउँपालिका ..........गाउँ÷टोिीः 
............िडा नं. .......सञ्चािन गनय खोजेको कार्यक्रमीः ............................ स्थानीः ..... 
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सम्पकय  टेलिफोन नम्बरीः कार्यस्थिको िातािरणीर् अिस्था  
क) अनुकुि ख) प्रछतकुि ग) सुधार गनुय पने  
१. कार्यक्रमको कुि िागत रकमीः ...............................................  
क. पूँजीगत खचय (िौछतक पुिायधारमा)  
ख. चािु खचय (अन्र् कार्य संचािनमा)  
२. स्ि.िगानी क) नगर्द.रु ......... ख) ऋणको श्रोत नाम ...................... ग) श्रमीः................... 
 

 संचािन गररने कक्रर्ाकिाप र िगानी 
क्र.स.ं सञ्चािन गररने कक्रर्ाकिाप इकाइ पररमाण कुि िगानी िगानी अनुर्दान सहर्ोग
 स्ि िगानी 
      नगर्द श्रमर्दान 

        

        

        

 कुि जम्मा       

कार्यक्रमबाट उत्सपार्दन हुने सेिा िा बस्तुको वििरण 

क्र.स.ं वििरण इकाइ क्षमता पररमाण हािको अिस्था पदहिो बषय उपिव्धी 
 

    पररमाण आम्र्दानी रु पररमाण आम्र्दानी रु 

 

        

        

        

 

  

अनुसूची–४ 

(क) िागत सहिागीतामा संचािन हुने कार्यक्रम िनौट मूल्र्ाङ्कनको  
फारामढाँचा 
 

क्र.स.ं 

  

र्द.नं. आिेर्दकको  
नाम ठेगाना मुल्र्ाँकनको आधार र अकं प्रछतशत 

 कुि प्राप्ताङ्क (१००) 
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   कार्य र्ोजना (२५) व्र्िसार्को प्राविधधक सम्िाव्र्ता÷ उपर्ुक्तता (२५)

 व्र्िसार्को िौगोलिक उपर्ूक्तता (१०) आधथयक सहिाधगता (२५) स्थिगत अनुगमन प्रछतिेर्दन 

(१५)  

         

         

         

 

  

अनुसूची–४ (ख) साना ककसान तथा साना व्र्िसाछर्क फामय सहुलिर्त अनुर्दानको कार्यक्रम िनौट 

मूल्र्ाङ्कनको फाराम ढाँचा 
 

क्र.स.ं 

  

र्द.नं. आिेर्दकको  
नाम ठेगाना मुल्र्ाँकनको आधार र अकं प्रछतशत 

 कुि प्राप्ताङ्क (१००) 

   कार्य र्ोजना (२०) व्र्िसार्को प्राविधधक सम्िाव्र्ता÷ उपर्ुक्तता  
(२०) आहारा व्र्बस्थापन िगाइएको डािेघाँस खेती पािेका पशुिाई (३ रे्दखी ६मदहना पुग्न)े (२५  पशु 
पन्िीको एउटा बगय÷ जातिाई मात्र समेटेर िएको समुह व्र्बसार् फामयको नामाकरण 

 (१०)  आफुिे, पािेका पशुको, छनर्लमत बबमा गने गरेको, (२०) 

 स्थिगत  

अनुगमन  

प्रछतिेर्दन 

(१०)  

         

         

         

         

         

         

         

         

 

अनुसूची–४ (ग) 

िकारो सुधार अनुर्दानको कार्यक्रम िनौट मूल्र्ाङ्कनको फाराम ढाँचा 
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क्र.स.ं 

  

र्द.नं. आिेर्दकको  
नाम ठेगाना मुल्र्ाँकनको आधार र अकं प्रछतशत 

 कुि प्राप्ताङ्क (१००) 

   कार्य र्ोजना (२०) व्र्िसार्को प्राविधधक सम्िाव्र्ता÷ उपर्ुक्तता  
(२०) आहारा व्र्बस्थापन िगाइएको डािेघाँस खेती पािेका पशुिाई (३ रे्दखी ६मदहना पुग्ने) (२५ 

 आफुिे, पािेका पशुको, छनर्लमत बबमा गने गरेको, (२०) 

 स्थिगत  

अनुगमन  

प्रछतिेर्दन 

(१०)  

         

         

 

  

अनुसूची–५ 

सम्झौता पत्रको ढाँचा 
रािा बेसी गाउँपालिका पशुपन्िी शाखाको स्िीकृत कार्यक्रम अनुसार आ.ि. .............. मा सञ्चािन हुन े

....................िगय िक्षक्षत ...................................कार्यक्रम सञ्चािन गनयको िाधग िनौट 

िएकाश्री.............................................................कृषक÷समूह÷व्र्िसार्ीहरु(र्स िन्र्दा पिाडी र्दोश्रो पक्ष िछनने) र 
रािा बेसी गाउँपालिकाको................................(र्स िन्र्दा पिाडी पदहिो पक्ष िछनने) बबच तपलसिका सतयहरुको 
अधधनमा रही कार्यक्रम सञ्चािन गनय द्विपक्षीर् सम्झौता िएको ि । 
 तपलसि  

१. कार्यर्ोजना अनुसार कार्यक्रम र कक्रर्ाकिापहरु तोककएको अिधधमा सम्पन्न गनुय र्दोश्रो पक्षको स्जम्मेिारी 
हुनेि  २. पदहिो पक्षिे र्दोश्रो पक्षिाई कार्यक्रम सञ्चािनको िाधग दर्दनु पने अनुर्दान रकम कार्यविधधमा 
तोककएका पर्दाधधकारीहरुको संर्ुक्त र्दस्तखतमा खोलिएको समूहको खातामा जम्मा गनेि । खातामा जम्मा 
गर्दाय पदहिो ककस्ता िापत कार्यविधध अनुसार पेश्की रकम उपिव्ध गराईनेि । अस्न्तम ककस्ताको रकम कफल्ड 

िेररकफकेशन पछि सम्झौता अनुसारको कार्य सम्पार्दन िए पछि मात्र उपिब्ध गराईनेि । 
३. पदहिो पक्षबाट तोककएको प्राविधधक विषर्िस्तुिाई र्दोश्रो पक्षिे अछनिार्य रुपमा पािना गनुय पनेि । 
४. पदहिो पक्षबाट प्राप्त अनुर्दान सहर्ोगिाई र्दोश्रो पक्षिे कम्तीमा पछन ३ िषयसम्म मास्न िा र्दरुुपर्ोग गनय 
पाउने िैन र त्सर्सो गरेको पाईएमा छनजको सो रकम असुि उपरको िाधग प्रचलित कानुन बमोस्जम आिश्र्क 

कार्यिाही गररनेि । व्र्िसार्बाट उत्सपादर्दत िस्तुको बजार व्र्िस्था र्दोश्रो पक्ष स्िर्म्िे नै गनुय पनेि । 
५. र्स कार्यक्रमबाट खररर्द िएका मेसीनरी सामान र छनमायण सुधार गररएका िौछतक पुिायधारहरुको ममयत 

सम्िार र्दोश्रो पक्ष स्िर्म्िे न ैगनुय पनेि ।  
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६. पदहिो पक्षिे छनर्लमत रुपमा अनुर्दान प्राप्त गनेको अनुगमन गनेि  

७. र्दोक्षो पक्षिे चौमालसक रुपमा प्रगछत वििरण सम्बस्न्धत शाखामा बुझाउनु पनेि ।  
८. र्स सम्झौतामा उल्िेखखत काम गर्दाय परर आउन सक्ने कुनै पछन िवितव्र्को पूणय स्जम्मेिारी र्दोश्रो पक्ष 

स्िर्म ्हुनेि ।  
९. गाउँपालिका िे आिश्र्क ठानेका विषर् िस्त ुथप हुन सक्नेिन ्। 
१०. अनुर्दान रकमको र्दरुुपर्ोग िएको पाईएमा र्दोश्रो पक्षबाट सो रकम असुि उपरको िाधग प्रचलित कानुन 

बमोस्जम आिश्र्क कार्यिाही गररनेि ।  
११. अन्र् कुराहरु आपसी समझर्दारीमा सम्पन्न गनुय पनेि कुनै वििार्द िएमा प्रथम पक्षको छनणयर् अस्न्तम 

हुनेि ।  
प्रथम पक्षर्दोश्रो पक्ष  

रािा बेसी गाउँपालिका  को तफय बाट सही गनेको कृषकको तफय बाट  

नामीः– नामीः–  

पर्दीः– पर्दीः–  

र्दस्तखतीः– र्दस्तखतीः–  

लमछतीः– लमछतीः–  

कार्ायिर्को िापीः– 

 

 

  

अनुसूची–६ 

मध्र्ािधधक प्रछतिेर्दनको ढाँचा 
कृषक÷संस्थाको नाम, थरीः...................................... ठेगानाीः खोटाङ स्जल्िा रािा बेसी गाउँपालिका  
............गाउँ÷टोिीः....... िडा न.ंसञ्चािन गनय खोजेको कार्यक्रमीः ............................... स्थानीः...............  
पेश गरेको लमछत ीीः............अनुर्दान प्राप्त गरेको रकमीः .................. सहर्ोग स्िरुप प्राप्त िएको अनुर्दान रकमीः 
................................. समूह÷सलमछतको तफय बाट िागत सहिाधगता गररने रकमीः................. 
 समूहगत श्रमीः ................................. सम्पकय  टेलिफोन नम्बरीः ................................  
सम्पन्न िएका कार्य वििरणीः 
क्र.स.ं क्रर्ाकिाप अनुर्दान खच साझरे्दारी खच जम्मा खच 

     

     

     

 कुि खचय    

 

 र्स अिधधमा सम्पन्न िएका अनुगमन वििरण  

गाउँपालिका  ....................बाट पटक लमछत  
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िडा कार्ायिर् ..................।।।बाट पटक लमछत  

पशुपन्िी शाखा.................।।।।बाट पटक लमछत  

अन्र् छनकार् ....................।।।।बाट पटक लमछत  

पेश गनेको नामथरीः–  

संस्था िए संस्थाको िापीः–  

पर्दीः–  

लमछतीः–  

र्दस्तखतीः 
  

अनुसूची–७ 

अस्न्तम कार्य सम्पन्न प्रछतिेर्दनको ढाँचा 
 कृषक÷संस्थाकोनाम, थरीः........................... ठेगानाीः खोटाङ  स्जल्िा  रािा बेसी गाउँपालिका 
.......गाउँ÷टोिीः........िडा नं. ..... सञ्चािन गनय खोजेको कार्यक्रमीः ............................. स्थानीः .................... पेश 

गरेको लमछत ीीः....................... अनुर्दान प्राप्त गरेको रकम ीीः.................... सहर्ोग स्िरुप प्राप्त िएको अनुर्दान 

रकमीः ............................................... समूह÷सलमछतको तफय बाट िागत सहिाधगता गररन े

रकमीः................................. समूहगत श्रमीः ....................सम्पकय  टेलिफोन नम्बरीः ... 
सम्पन्न िएका कार्य वििरणीः  
क्र.स.ं ीीक्रर्ाकिाप अनुर्दान खचय साझरे्दारी खच जम्मा खचय 
     

     

 कुि खचय    

कार्यक्रमबाट उत्सपार्दन हुने सेिा िा िस्तुको वििरण 

क्र.स.ं वििरण इकाइ क्षमता पररमाण पदहिो बषय उपिव्धी 
    पररमाण आम्र्दानी रु 

      

      

      

 

कार्यक्रमबाट िएका उपिब्धीहरु बुँर्दागत रुपमा  
१.  

२. 

३.  

र्स अिधधमा सम्पन्न िएका अनुगमन वििरण  

िडा कार्ायिर्................।।।बाट पटक लमछत ीीः  
गाउँपालिका ..................बाट पटक लमछत ीीः  
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पशुपन्िी शाखा...............।।।बाट पटक लमछतीः  
अन्र् छनकार्..................।।।।बाट पटक लमछत ीीः  
पेश गनेको नामथरीः– लमछतीः–  

पर्दीः– 

र्दस्तखतीः– संस्था िए संस्थाको िापीः–  

 

 

 

 

 

  

अनुसुची–८ 

प्रछतबद्धतापत्र 

........................समुह÷सलमछत÷सहकारी÷फामयको................पर्दमारहेको म श्री ..................र्ो प्रछतबद्धता गर्दयिुकी 
मैिे ..........................रािा बेसी गाउँपालिका पशुपन्िी शाखा बाट .................................... व्र्िसार्÷कार्यक्रम 

संचािन गनय लमछत .......................मा प्रकालशत सुचना अनुसारको प्रस्ताि पेश गरी प्रस्ताि स्िीकृत िई कार्य 
र्ोजनामा उल्िेखखत िएका कार्यक्रमहरु र सम्झौतामा उल्िेख िएका शतयहरुको पूणय रुपमा पािना गनेिु÷िौं 
। सो कार्यक्रममा तोककए अनुसारको िागत सहिाधगता÷सहुलिर्त अनुर्दान र उपिब्ध अन्र् सेिा सुविधा 
कार्यर्ोजनामा तोककए बमोस्जम सहिाधगता हुन सहमत िु÷िौं सो को पािना निएमा प्रचलित कानुन 

बमोस्जम गने गराउने िु÷िौं िछन र्ो प्रछतबद्धता पेश गराएको िु÷िौं ।  
 

प्रछतबद्धता गनेको र्दस्तखतीः  
नाम ीीः  
पर्दीः  
संस्थाको नामीः िापीः  
लमछत ीीः  
 

!(=cg'udg, d'Nof+sg tyf k|ltj]bg ;DaGwL Joj:yf M 

 -!_ रािािेलस गाउँपालिका leq ;+rfng ePsf sfo{qmdx?sf] cg'udg / d'NofFsg रािािेलस गाउँपालिकाkz'kG5L zfvf, 

गाउँपालिकाsf] d"NofÍg ;ldltaf6 ug{ ;Sg]5g\ / ;f]sf] dfl;s k|ltj]bg रािािेलस गाउँपालिका sf] kz'kG5L zfvfdf dfl;s, 

rf}dfl;s / jflif{s ?kdf pknAw u/fpg' kg]{5 .  cGo Joj:yfx? M -!_ cg'bfg /sd e'QmfgL ;DaGwL Joj:yf cg'bfg /sd e'QmfgLsf] 

nflu k|:tfjsf ;fy k]z ePsf] sfo{of]hgf cg';f/ sfo{ ;DkGg ul/ ;f]xL cg';f/sf] ljn ljhs / ;fj{hlgs vl/b P]g @)^# / 

;fj{hlgs lgodfjnL @)^$ cg';f/ cfjZos sfuhftx? ;+nUg /flv nfut :6Ld]6 cg';f/ sfo{ ;DkGg k|ltj]bg / k|fljlws k|ltj]bg 

sf ;fy} lgodfg';f/ nfUg] s/ s6\6L u/L e'QmfgLsf] nflu tf]lsPsf] ;dodf ;DalGwt lgsfodf k]z ug'{ kg]{5 . pQm k]z ePsf 

sfuhftx?sf] cWoog u/L k|rlnt cfly{s sfo{ljlw cg';f/ n]vf zfvfn] lgodfg';f/ e'QmfgL lbg' kg]{5 . 

 -@_ of] sfo{ljlw adf]lhd kz'kG5L zfvfaf6 k|bfg ul/g] ;a} k|sf/sf/sf cg'bfgsf sfo{qmd k|fKt ug]{ / sfo{qmd ;+rfng ug]{ 

;xsf/L, ;d'x, s[ifs Joj;foL nufPt kz'kG5L;+u ;DalGwt pBf]u Joj;fo ;+rfng ug]{ ;b:o tyf JolQm रािा िेलस 

गाउँपालिका If]q leq :yfoL a;f]af; u/]sf] / रािा िेलस गाउँपालिका  leq dtbftf gfdfjnLdf gfd ;dfa]z ePsf] x'g' kg]{5 .  
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-#_ गाउँपालिका  If]q leq If]q leq sfg'gL k|lqmof k"/f ul/ ;+rfng ePsf df;' k;n, 8]/L k;n, kz'kG5Lsf] bfgf k;n kz'kG5Lsf 

cf}ifwL k;nx? nufPt kz'kG5L tyf dT:o;+u ;DalGwt pBf]uL Joj;foLx?n] रािा िेलस गाउँपालिकाkz'kG5L zfvfdf ;'lrs[t 

u/fpg' kg]{5 ./ kz'kG5L zfvfn] dfu u/]sf /]s8{x? lbg' kg]{5  

 -$_ गाउँपालिका  If]q  leq ;+rfng ePsf kz'kG5L kfng kmfd{, Joj;fox? रािा िेलसगाउँपालिका kz'kG5L zfvfsf] sfo{ljlw 

cg';f/ k|fljlws dfkb08 k'/f ul/ ef}lts k'jf{wf/, h}ljs ;'/Iffsf cfwf/e"t l;4fGt kfng ul/ jftfj/0fLo k|efj cg's'n ePsf] If]qdf 

Joj;fosf] k|s[lt cg';f/ ;fgf Joj;fo kmfd{x? !=% jif{, demf}nf Joj;fo kmfd{x? @=% jif{ / 7'nf Joj;fo kmfd{x?n] % jif{sf] cjlw 

leq :yfgfGt/0f ul/ Joj;fo, kmfd{ ;+rfng ug'{ kg]{5 . 

 -%_ गाउँपालिका If]q leq] sfg"gL k|s[of k'/f गाउँपालिका  cgflws[t ?kdf ;+rfng ePsf df5f, df;' k;n, 8]/L k;n, 

kz'kG5Lsf] cf}ifwL k;n, bfgf k;n kz'kG5L tyf dT:o kfng;+u hf]l8Psf Joj;fo, pBf]uLx?nfO{ sfg'gL k|lqmof k'/f ul/ ;"rLs[t 

btf{ ug{ ;fj{hlgs ;"rgf hf/L ul/g] 5 . olb ;fj{hlgs ;"rgfsf] cjlw leq गाउँपालिका sf] sfg"gL k|lqmof k'/f gul/ cgflws[t 

?kdf Joj;fo ;+rfng ug]{ Joj;foLnfO{ k|rlnt sfg"g adf]lhd sf/jfxLsf] nflu ;DalGwt lgsfodf l;kmfl/; ul/g] 5 . 

 -^_ dfkb08 cg';f/ ;+rfng gePsf kz'kG5L Joj;fo, kmfd{, pBf]u, k;n x?nfO{ गाउँपालिका ;+3Lo ;/sf/, k|b]z ;/sf/ / 

cGt/f{li6«o, /fli6«o u}x|;/sf/L ;+3 ;+:yfdf k|:tfjgf k]z ug{sf] nflu l;kmfl/; / gljs/0f ul/g] 5}g .  

@!=;+;f]wg tyf x]/km]/ M 

 -!_ sfo{ljlw sfof{Gjogsf ;Gbe{df dt aflemPdf jf cGo k|fljlws ;d:of cfPdf jf sfof{Gjogdf s'g} afwf cj/f]w / c:ki6tf 

ePdf To:tf] afwf cj/f]w km'sfpgsf nflu रािा िेलस गाउँपालिका n] kz'kG5L zfvf Pjd\ ;DalGwt ljifo lj1sf] k/fdz{df 

cfjZostf cg';f/ JofVof ug{ ;Sg]5 .  

-@_ of] sfo{ljlw tyf lgb]{lzsfnfO{ ;do ;fk]If yk 36 ug{ cfjZos ePdf रािा िेलस गाउँपालिका kz'kG5L zfvf tyf ljifo 

lj1sf] k/fdz{df ;+zf]wg ug{ ;Sg] 5 . 
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cg';"rL–! 

k|:tfj cfJxfgsf] ;"rgfsf] 9fFrf 

o; रािा िेलस गाउँपालिका kz'kG5L zfvfsf] cf=j= ===================== sf] aflif{s :jLs[t k'0f{ cg'bfg÷ nfut ;xefuLtf÷;x'lnot 

cg'bfgdf l;dfGts[t ;a} hft hftLsful/a 3/kl/jf÷dlxnf÷Psn dlxnf ju{ nlIft ufO{, e};L, e]8f÷afv|f, a+u'/, s'v'/f, dT:o kfng 

sfo{qmd ;~rfng ug{sf] nflu गाउँपालिका df :yfoL a;f]af; u/]sf sfo{qmdn] tf]s] cg';f/sf JolQm÷s[ifs ;d"x÷;ldlt ;xsf/L 

lghL Joj;foL pBdLn] of] ;"rgf k|yd k6s k|sflzt ePsf] ldltn] ============ lbg leq tkl;ndf pNn]lvt ljj/0f ;lxtsf] cfj]bg 

kmf/fd ;DalGwt रािा िेलस गाउँपालिका kz'kG5L zfvfdf k]z ug{ x'g hfgsf/L u/fO{G5 . k|:tfjsx?n] ;/sf/L lgsfoaf6 laut 

ltg cfly{s jif{df Ps nfv eGbf dfyLsf] gub tyf j:t'ut o:t} k|s[ltsf] sfo{qmddf cg'bfg ;xof]u lnO{ ;s]sf] eP 5gf}6 k|lqmofdf 

;dfa]z u/fO{g] 5}g . lj:t[t hfgsf/L nflu ;DalGwt रािा िेलस गाउँपालिका sf] kz'kG5L zfvfdf ;Dks{ /fVg x'g cg'/f]w 5 . 

 -s_nfut ;xefuLtfsf] nfuL ;+nUg x'g' kg]{ sfuhftx?M 

 != cfj]bg kmf/fd .  

@= sfo{of]hgf ;lxtsf] k|:tfj .  

#= ;DalGwt JolQmsf] g]kfnL gful/stfsf] k|ltlnkL .  

$= रािा िेलस गाउँपालिका kz'kG5L zfvfdf btf{ ePsf Ps jif{ k'/fgf] s[ifs ;d"x btf{ k|df0f kqsf] k|ltlnkL . 

 %= ;+:yfut eP ;+:yf btf{ k|df0f kqsf] k|ltlnkL ut cf=j=sf] n]vf kl/If0f k|ltj]bg / s/ r'Stfsf] k|df0f . 

 ^= bkmf !% sf] pkbkmf # -s_ / -v_ adf]lhd Joj;fo ;+rfng ul/g] :ynsf] b'/L l7s 5 eGg] l;kmfl/; / j8fsf] :yfoL afl;Gbf xf] 

eGg] ;DalGwt j8fsf] l;kmfl/; kq .  

&= cGo k|fljlws k|df0f kq eP ;f]sf] k|ltlnkLx? .  

*= c?sf] gfdsf] hUuf ef8fdf lnPsf] eP sDtLdf !) jif{sf] nflu sfg"gL k|lqmof k'/f u/]sf] dGh'/Lgfdf -v_ ;fgf ls;fg ;x'lnot 

cg'bfgsf] nflu cfjZos kg]{ sfuhftx? -esf/f] tyf vf]/ ;'wf/, gZn ;'wf/ / l8lkª 6ØfÍLsf] nflu  

!= cfj]bgkmf/fd 

 @= b'O{jif]{ sfo{of]hgf ;lxtsf] k|:tfj 

 #= ;DalGwt JolQmsf] g]kfnL gful/stfsf] k|ltlnkL  

$= ;d'x÷gLlh Joj;foL kmfd{x?n] kz'sf] ljj/0f -;d'xsf] xsdf k|To]s ;b:ox?sf]_  

%= k|:tfj k]z ug'{ cuf8L cfkm\gf kz'sf] ladf u/]sf sfuhftx?  

^= रािा िेलस गाउँपालिका cGtu{t kz'kG5L zfvfdf btf{ ePsf s[ifs ;d"x btf{ k|df0f kqsf] k|ltlnkL  

&= Joj;flos gLlh kmfd{ eP kfgf gDa/ ;lxtsf] k|df0f kqsf] k|ltlnkL ut cf=j= sf] n]vf kl/If0f k|ltj]bg / s/ r'Stfsf] k|df0f  

*= bkmf !% sf] pkbkmf # -s_ / -v_ adf]lhd Joj;fo ;+rfng ul/g] :ynsf] b'/L l7s 5 eGg] / ;DalGwt j8fsf] :yfoL afl;Gbf xf] 

eGg] ;DalGwt j8fsf] l;kmfl/; kq  

(= 8fn] 3fF;sf la?jf nufPsf] ljj/0f / e'O{ 3fF; nufPsf] ljj/0f  

!)= cGo k|fljlws k|df0f kq eP ;f]sf] k|ltlnkLx?  
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cg';"rL–@ 

cfj]bgsf] 9fFrf 

>Ldfg\ k|dv Ho",  

रािा िेलस गाउँपालिका  ================== 
 ljifoM– =================================sfo{qmddf k|:tfjgf k]z u/]sf] af/] dxf]bo, To; gukflnsfsf] ldlt =============================== sf] 

k|sflzt ;"rgf cg';f/ xfdLn] o; cf=j=df रािा िेलस गाउँपालिका kz'kG5Lzfvfsf] jflif{s :jLs[t sfo{qmd cg';f/ k"0f{ 

cg'bfg÷nfut ;xeflutf÷;fgf ls;fg ;x'lnot cg'bfgdf ========================================== sfo{qmd ;~rfng ug{sf] nflu / eO{/x]sf] 

=========================================== Joj;fo k|j4{g ug{ OR5fePsf]n] tkl;n adf]lhdsf sfuhft /fvL of] lgj]bg k]z u/]sf 5'÷5f} . pQm  

sfo{qmd k|fKt ePdf o; ;DalGw ;Demf}tf / dfkb08 cg';f/ sfo{qmd ;~rfng ug]{5'÷5f} / o; sfo{qmdsf] nflu ul/Psf] ;Demf}tf 

tyf dfkb08 ljkl/t u/]sf] kfO{Pdf ljBdfg sfg'g adf]lhd sfo{jfxLsf] efu]bf/L x'g dGh'/ /x]sf] Joxf]/f cg'/f]w ub{5'÷5f} . 

tkl;n  

-s_ nfut ;xefuLtfsf] nfuL ;+nUg x'g' kg]{ sfuhftx?M 

!= cfj]bg kmf/fd  

@= sfo{of]hgf ;lxtsf] k|:tfj  

#= ;DalGwt JolQmsf] g]kfnL gful/stfsf] k|ltlnkL  

$= रािा िेलस गाउँपालिका  cGt/ut kz'kG5L zfvfdf btf{ ePsf Ps jif{ k'/fgf] s[ifs ;d"x btf{ k|df0f kqsf] k|ltlnkL  

%= ;+:yfut eP ;+:yf btf{ k|df0f kqsf] k|ltlnkL ut cf=j=sf] n]vf k/LIf0f k|ltj]bg / s/ r'Stfsf] k|df0f 

 ^= bkmf !% sf] pkbkmf # -s_ / -v_ adf]lhd Joj;fo ;+rfng ul/g] :ynsf] b'/L l7s 5 eGg] / ;DalGwt j8fsf] :yfoL afl;Gbf xf] 

eGg] ;DalGwt j8fsf] l;kmfl/; kq .  

&= cGo k|fljlws k|df0f kq eP ;f]sf] k|ltlnkLx?  
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cg';"rL–# 

-s_ ;+lIfKt sfo{ of]hgfsf] 9fFrf 

s[ifs÷;+:yfsf] gfd, y/M=====================================7]ufgfM lhNnfखोटाङरािा िेलसगाउँपालिका 
====================ufpF÷6f]nM=================== j8f g+= ========= ;~rfng ug{ vf]h]sf]sfo{qmdM==================:yfgM ================ ;xof]u :j?k 

dfu u/]sf cg'bfg /sdM ==========================================;d"x÷;ldlt÷JolQmsf] tkm{af6 nfut ;xeflutf ul/g] /sdM ====================== 

;d"xut÷kmfd{sf]÷JolQmsf] >dM =================================================sfo{qmdaf6 pTkfbg x'g] j:t'M============================== 

;Defljt pTkfbg x'g] kf7fkf7L÷kf8f, kf8L÷afR5f, afR5L kl/df0fM ================= ahf/sf] cj:yf M ============ 

oj;fon] jftfj/0fdf gsf/fTds k|efj kf5{ ls kfb{}gM =====================;Dks{ 6]lnkmf]g gDa/M ================ 

;~rfng ul/g] sfo{ ljj/0fM 

qm=;+= ;~rfng ul/g] lqmofsnfk cg'bfg ;xof]u 

kz'kG5L zfvfdf 

dfu ul/Psf] _ 

s[ifsn] Joxf]g]{ 

cfly{s nufgL 

hDdf nuffgL 

     

     

     

     

 

;Defljt cfly{s pknJwLx?M =========================================  

cfj]bg lbg]sf]  

gfdy/M– ;+:yf eP ;+:yfsf] 5fkM–  

kbM– 

 ldltM 
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cg';"rL–# -v_ 

;+lIfKt Jofj;flos sfo{of]hgfsf] 9fFrf 

s[ifs÷;+:yfsf] gfd, y/M============================================= 7]ufgfM lhNnf रािा िेलस गाउँपालिका M ==========ufpF÷6f]nM ============j8f 

g+= ======= ;~rfng ug{ vf]h]sf] sfo{qmdM ========== :yfgM ================= ;Dks{ 6]lnkmf]g gDa/M sfo{:ynsf] jftfj/0fLo cj:yf s_ cg's'n 

v_ k|lts'n u_ ;'wf/ ug'{ kg]{  

!= sfo{qmdsf] s'n nfut /sdM ===============================================  

s= k"FhLut vr{ -ef}lts k'jf{wf/df_ 

 v= rfn' vr{ -cGo sfo{ ;+rfngdf_  

@= :j=nufgL s_ gub=? ========= v_ C0fsf] >f]t gfd ====================== 

 u_ >dM=================== 

 ;+rfng ul/g] lqmofsnfk / nufgL 

qm=;+= ;~rfng ul/g] 

lqmofsnfk 

OsfO kl/df0f s'n nufgL nufgL 

cg'bfg 

;xof]u 

:j nufgL 

gub >dbfg 

        

        

        

        

        

 s'n hDdf       

 

 

sfo{qmdaf6 pTkfbg x'g] ;]jf jf a:t'sf] ljj/0f 

qm=;+= ljj/0f OsfO Ifdtf 

kl/df0f 

xfnsf] cj:yf klxnf] aif{ pknJwL 

 

kl/df0f cfDbfgL 

? 

kl/df0f cfDbfgL 

? 
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cg';"rL–# 

-s_ ;+lIfKt sfo{ of]hgfsf] 9fFrf 

 s[ifs÷;+:yfsf]gfd,y/M================================7]ufgfM lhNnf  रािा बेसी गाउँपालिका ====================ufpF÷6f]nM=================== j8f 

g+= =========== ;~rfng ug{ vf]h]sf] sfo{qmdM ============:yfgM ================;xof]u :j?k dfu u/]sf cg'bfg /sdM 

==========================================;d"x÷;ldlt÷JolQmsf] tkm{af6 nfut ;xeflutf ul/g] /sdM ====================== 

;d"xut÷kmfd{sf]÷JolQmsf] >dM ======================  

sfo{qmdaf6 pTkfbg x'g] j:t'M ============================ ;Defljt pTkfbg x'g] kf7fkf7L÷kf8f, kf8L÷afR5f,afR5L kl/df0fM 

=================ahf/sf] cj:yf M =================== Joj;fon] jftfj/0fdf gsf/fTds k|efj kf5{ ls kfb{}gM ===================== ;Dks{ 6]lnkmf]g 

gDa/M ============================== 

;~rfng ul/g] sfo{ ljj/0fM  

qm=;+= ;~rfng ul/g] lqmofsnfk cg'bfg ;xof]u -

kz'kG5L zfvfdf 

dfu ul/Psf] _ 

s[ifsn] Joxf]g]{ 

cfly{s nufgL 

hDdf nuffgL 

     

     

     

     

     

     

 

;Defljt cfly{s pknJwLx?M =========================================  

cfj]bg lbg]sf]  

gfdy/M– ;+:yf eP ;+:yfsf] 5fkM– 

kbM–  

ldltM– 
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 -v_ ;+lIfKt Jofj;flos sfo{of]hgfsf] 9fFrf 

s[ifs÷;+:yfsf] gfd, y/M=============================7]ufgfM lhNnfखोटाङरािा बेसी गाउँपालिका ==========ufpF÷6f]nM ============j8f g+= 

=======;~rfng ug{ vf]h]sf] sfo{qmdM ============================ :yfgM ===== 

;Dks{ 6]lnkmf]g gDa/M sfo{:ynsf] jftfj/0fLo cj:yf  

s_ cg's'n v_ k|lts'n u_ ;'wf/ ug'{ kg]{  

!= sfo{qmdsf] s'n nfut /sdM ===============================================  

s= k"FhLut vr{ -ef}lts k'jf{wf/df_  

v= rfn' vr{ -cGo sfo{ ;+rfngdf_  

@= :j=nufgL s_ gub=? ========= v_ C0fsf] >f]t gfd ====================== u_ >dM=================== 

 

 ;+rfng ul/g] lqmofsnfk / nufgL 

qm=;+= ;~rfng ul/g] 

lqmofsnfk 

OsfO kl/df0f s'n nufgL nufgL cg'bfg 

;xof]u 

:j nufgL 

gub >dbfg 

        

        

        

 s'n hDdf       

sfo{qmdaf6 pTkfbg x'g] ;]jf jf a:t'sf] ljj/0f 

qm=;+= ljj/0f OsfO Ifdtf 

kl/df0f 

xfnsf] cj:yf klxnf] aif{ pknJwL 

 

kl/df0f cfDbfgL 

? 

kl/df0f cfDbfgL 

? 
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-s_ nfut ;xefuLtfdf ;+rfng x'g] sfo{qmd 5gf}6 d"NofÍgsf]  

kmf/fd9fFrf 

 

qm=;+= 

 

 

b=g+= 

cfj]bssf]  

gfd 7]ufgf 

d'NofFsgsf] cfwf/ / c+s k|ltzt 

 

s'n 

k|fKtfÍ 

-!))_ sfo{ 

of]hgf 

-@%_ 

Joj;fosf] 

k|fljlws 

;DefJotf÷ 

pko'Qmtf -

@%_ 

Joj;fosf] 

ef}uf]lns 

pko"Qmtf 

-!)_ 

cfly{s 

;xeflutf -

@%_ 

:ynut 

cg'udg 

k|ltj]bg -!%_ 
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cg';"rL–$ -v_ ;fgf ls;fg tyf ;fgf Joj;flos kmfd{ ;x'lnot cg'bfgsf] sfo{s|d 5gf}6 d"NofÍgsf] kmf/fd 9fFrf 

 

q

m=

;+

= 

 

 

b=

g+= 

cfj]bss

f]  

gfd 

7]ufgf 

d'NofFsgsf] cfwf/ / c+s k|ltzt 

 

s'n 

k|fKtfÍ 

-!))_ 

sfo{ 

of]hg

f -

@०_ 

Joj;fosf] 

k|fljlws 

;DefJotf÷ 

pko'Qmtf  

-@०_ 

cfxf/f 

Joa:yfkg 

nufOPsf] 

8fn]3fF; 

v]tL 

kfn]sf 

kz'nfO{ -# 

b]vL 

^dlxgf 

k'Ug]_ -@%  

kz' kG5Lsf] 

Pp6f au{÷ 

hftnfO{ 

dfq ;d]6]/ 

ePsf] ;d'x 

Joa;fo 

kmfd{sf] 

gfdfs/0f 

 -!)_  

cfkm'

n], 

kfn]

sf 

kz's

f], 

lgol

dt 

ladf 

ug]{ 

u/]sf]

, -

@)_ 

 

:yn

ut  

cg'u

dg  

k|ltj]

bg 

-१०_ 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

cg';"rL–$ -u_ 

esf/f] ;'wf/ cg'bfgsf] sfo{qmd 5gf}6 d"NofÍgsf] kmf/fd 9fFrf 

 

q

m=

;+

= 

 

 

b=

g+= 

cfj]bss

f]  

gfd 

7]ufgf 

d'NofFsgsf] cfwf/ / c+s k|ltzt 

 

s'n k|fKtfÍ -

!))_ 

sfo{ 

of]hg

f -

@०_ 

Joj;fosf] 

k|fljlws 

;DefJotf÷ 

pko'Qmtf  

-@०_ 

cfxf/f 

Joa:yfkg 

nufOPsf] 

8fn]3fF; 

v]tL 

kfn]sf 

kz'nfO{ -# 

b]vL 

^dlxgf 

k'Ug]_ -@%  

cfkm'n], kfn]sf 

kz'sf], lgoldt 

ladf ug]{ 

u/]sf], -@)_ 

 

:yn

ut  

cg'u

dg  

k|ltj]

bg 

-१०_ 
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;Demf}tf kqsf] 9fFrf 

रािा बेसी गाउँपालिका kz'kG5L zfvfsf] :jLs[t sfo{qmd cg';f/ cf=j= ============== df ;~rfng x'g] ====================ju{ nlIft 

===================================sfo{qmd ;~rfng ug{sf] nflu 5gf}6 

ePsf>L=============================================================s[ifs÷;d"x÷Joj;foLx?-o; eGbf k5f8L bf]>f] kIf elgg]_ / रािा बेसी 
गाउँपालिकाsf]================================-o; eGbf k5f8L klxnf] kIf elgg]_ lar tkl;nsf ;t{x?sf] clwgdf /xL sfo{qmd ;~rfng 

ug{ låkIfLo ;Demf}tf ePsf] 5 . 

 tkl;n  

!= sfo{of]hgf cg';f/ sfo{qmd / lqmofsnfkx? tf]lsPsf] cjlwdf ;DkGg ug'{ bf]>f] kIfsf] lhDd]jf/L x'g]5  @= klxnf] kIfn] bf]>f] 

kIfnfO{ sfo{qmd ;~rfngsf] nflu lbg' kg]{ cg'bfg /sd sfo{ljlwdf tf]lsPsf kbflwsf/Lx?sf] ;+o'Qm b:tvtdf vf]lnPsf] ;d"xsf] 

vftfdf hDdf ug]{5 . vftfdf hDdf ubf{ klxnf] ls:tf jfkt sfo{ljlw cg';f/ k]ZsL /sd pknJw u/fO{g]5 . clGtd ls:tfsf] /sd 

lkmN8 e]l/lkms]zg kl5 ;Demf}tf cg';f/sf] sfo{ ;Dkfbg eP kl5 dfq pknAw u/fO{g]5 . 

#= klxnf] kIfaf6 tf]lsPsf] k|fljlws ljifoj:t'nfO{ bf]>f] kIfn] clgjfo{ ?kdf kfngf ug'{ kg]{5 . 

$= klxnf] kIfaf6 k|fKt cg'bfg ;xof]unfO{ bf]>f] kIfn] sDtLdf klg # jif{;Dd df:g jf b'?kof]u ug{ kfpg] 5}g / To;f] u/]sf] kfO{Pdf 

lghsf] ;f] /sd c;'n pk/sf] nflu k|rlnt sfg'g adf]lhd cfjZos sfo{jfxL ul/g]5 . Joj;foaf6 pTkflbt j:t'sf] ahf/ Joj:yf 

bf]>f] kIf :jod\n] g} ug'{ kg]{5 . 

%= o; sfo{qmdaf6 vl/b ePsf d];Lg/L ;fdfg / lgdf{0f ;'wf/ ul/Psf ef}lts k'jf{wf/x?sf] dd{t ;Def/ bf]>f] kIf :jod\n] g} ug'{ 

kg]{5 .  

^= klxnf] kIfn] lgoldt ?kdf cg'bfg k|fKt ug]{sf] cg'udg ug]{5  

&= bf]Iff] kIfn] rf}dfl;s ?kdf k|ult ljj/0f ;DalGwt zfvfdf a'emfpg' kg]{5 .  

*= o; ;Demf}tfdf pNn]lvt sfd ubf{ kl/ cfpg ;Sg] s'g} klg eljtJosf] k"0f{ lhDd]jf/L bf]>f] kIf :jod\ x'g]5 .  

(= गाउँपालिका n] cfjZos 7fg]sf ljifo j:t' yk x'g ;Sg]5g\ . 

!)= cg'bfg /sdsf] b'?kof]u ePsf] kfO{Pdf bf]>f] kIfaf6 ;f] /sd c;'n pk/sf] nflu k|rlnt sfg'g adf]lhd cfjZos sfo{jfxL 

ul/g]5 .  

!!= cGo s'/fx? cfk;L ;dembf/Ldf ;DkGg ug'{ kg]{5 s'g} ljjfb ePdf k|yd kIfsf] lg0f{o clGtd x'g]5 .  

k|yd kIfbf]>f] kIf  

रािा बेसी गाउँपालिका  sf] tkm{af6 ;xL ug]{sf] s[ifssf] tkm{af6  

gfdM– gfdM–  

kbM– kbM–  

b:tvtM– b:tvtM–  

ldltM– ldltM–  

sfof{nosf] 5fkM– 
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dWofjlws k|ltj]bgsf] 9fFrf 

s[ifs÷;+:yfsf] gfd, y/M====================================== 7]ufgfM खोटाङ lhNnf रािा बेसी गाउँपालिका  ============ufpF÷6f]nM======= j8f 

g+=;~rfng ug{ vf]h]sf] sfo{qmdM =============================== :yfgM===============  

k]z u/]sf] ldlt M============cg'bfg k|fKt u/]sf] /sdM ================== ;xof]u :j?k k|fKt ePsf] cg'bfg /sdM ================================= 

;d"x÷;ldltsf] tkm{af6 nfut ;xeflutf ul/g] /sdM================= 

 ;d"xut >dM ================================= ;Dks{ 6]lnkmf]g gDa/M ================================  

;DkGg ePsf sfo{ ljj/0fM 

qm=;+= qmofsnfk cg'bfg vr ;fem]bf/L vr hDdf vr 

     

     

     

 s'n vr{    

 

 o; cjlwdf ;DkGg ePsf cg'udg ljj/0f  

गाउँपालिका  ====================af6 k6s ldlt  

j8f sfof{no ==================...af6 k6s ldlt  

kz'kG5L zfvf=================....af6 k6s ldlt  

cGo lgsfo ====================....af6 k6s ldlt  

k]z ug]{sf] gfdy/M–  

;+:yf eP ;+:yfsf] 5fkM–  

kbM–  

ldltM–  

b:tvtM 

  



 
 
  
 
 
 

63 
 

cg';"rL–& 

clGtd sfo{ ;DkGg k|ltj]bgsf] 9fFचा 
 s[ifs÷;+:yfsf]gfd, y/M=========================== 7]ufgfM खोटाङ  lhNnf  रािा बेसी गाउँपालिका =======ufpF÷6f]nM========j8f g+= ===== 

;~rfng ug{ vf]h]sf] sfo{qmdM ============================= :yfgM ==================== k]z u/]sf] ldlt M======================= cg'bfg k|fKt u/]sf] 

/sd M==================== ;xof]u :j?k k|fKt ePsf] cg'bfg /sdM =============================================== ;d"x÷;ldltsf] tkm{af6 nfut 

;xeflutf ul/g] /sdM================================= ;d"xut >dM ====================;Dks{ 6]lnkmf]g gDa/M === 

;DkGg ePsf sfo{ ljj/0fM  

qm=;+= Lqmofsnfk cg'bfg vr{ ;fem]bf/L vr hDdf vr{ 

     

     

 
s'n खचय    

sfo{qmdaf6 pTkfbg x'g] ;]jf jf j:t'sf] ljj/0f 

qm=;+= ljj/0f OsfO Ifdtf kl/df0f klxnf] aif{ pknJwL 

kl/df0f cfDbfgL ? 

      

      

      

 

sfo{qmdaf6 ePsf pknAwLx? a'Fbfut ?kdf  

!=  

@= 

#=  

o; cjlwdf ;DkGg ePsf cg'udg ljj/0f  

j8f sfof{no================...af6 k6s ldlt M  

गाउँपालिका ==================af6 k6s ldlt M  

kz'kG5L zfvf===============...af6 k6s ldltM  

cGo lgsfo==================....af6 k6s ldlt M  

k]z ug]{sf] gfdy/M– ldltM–  

kbM– 

b:tvtM– ;+:yf eP ;+:yfsf] 5fkM–  
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k|lta4tfkq 

========================;d'x÷;ldlt÷;xsf/L÷kmfd{sf]================kbdf/x]sf] d >L ==================of] k|lta4tf ub{5'sL d}n] 

==========================रािा बेसी गाउँपालिका kz'kG5L zfvf af6 ==================================== Joj;fo÷sfo{qmd ;+rfng ug{ ldlt 

=======================df k|sflzt ;'rgf cg';f/sf] k|:tfj k]z u/L k|:tfj :jLs[t eO{ sfo{ of]hgfdf pNn]lvt ePsf sfo{qmdx? / 

;Demf}tfdf pNn]v ePsf zt{x?sf] k"0f{ ?kdf kfngf ug]{5'÷5f}+ . ;f] sfo{qmddf tf]lsP cg';f/sf] nfut ;xeflutf÷;x'lnot cg'bfg / 

pknAw cGo ;]jf ;'ljwf sfo{of]hgfdf tf]lsP adf]lhd ;xeflutf x'g ;xdt 5'÷5f}+ ;f] sf] kfngf gePdf k|rlnt sfg'g adf]lhd ug]{ 

u/fpg] 5'÷5f}+ elg of] k|lta4tf k]z u/fPsf] 5'÷5f}+ .  

 

k|lta4tf ug{]sf] b:tvtM  

gfd M  

kbM  

;+:yfsf] gfdM 5fkM  

ldlt M  

 

 

 

 

                                                           

प्रमाणीकरण लमछत-२०७५/०९/०६ 

          आज्ञािे, 
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