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पश ुबिकास कार्यक्रम संचालन तथा अनदुान सम्िन्धि कार्यविबि. २०७५ मा दफा तथा उपदफाहरु  
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१)कार्यविबिका सिै दफामा पश ुबिकास शाखा उल्लेख भएकोमा "पशपुधछी तथा मत्स्र् बिकास उप-शाखा" भनी 
संशोिन गररएको छ । 

२) कार्यविबिमा अनदुान कार्यक्रम वितरण गदाय पश ुिीमा अबनिार्य हनुपुने भनी प्रष्ट नभएकोमा "पशपुधछी तथा मत्स्र् 
बिकास उप-शाखा िाट अनदुान वितरण गदाय पश ुिीमा लाई अबनिार्य गररने छ"  भबन थप गररएको छ। 

३) पररच्छेद१ दफा २ क मा पश ुबिकास कार्यक्रम सञ्चालन भन्नालेेः  कृवि क्षेत्रमा आकवियत गनय प्रविबि,तालीम तथा 
बिउ पुुँन्ि सवहतको ब्र्िसावर्क पश ुउत्सपादन (ब्र्िसावर्क गार्यभैँसी पालन,ब्र्िसावर्क िंगरु,िाख्रा र पशपुधछी )ििार 
प्रिदयन कार्यक्रम भन्ने िझु्न ुपदयछ  भबन उल्लेख भएकोमा पश ुबिकास कार्यक्रम सञ्चालन भन्नाले "कृवि/पशपुालन क्षते्रमा 
आकवियत गनय प्रविबि,तालीम तथा बिउ पुुँन्ि सवहतको ब्र्िसावर्क पश ुउत्सपादन (ब्र्िसावर्क गार्य,भैँसी, िाख्रा, िंगरु,माछा 
र कुखरुा  लगार्त अधर् पशपुधछी िधर् ि्त ुपालन) ििारीकरण र ििार प्रिदयन कार्यक्रम भन्न ेिझु्न ुपदयछ" भनी 
संशोिन गररएको छ । 

४) पररच्छेद १ दफा ३ क मा "ब्यवसाययक माछा र कुखुरा पालन तथा पशुपन्छी जन्य बस्तुको बजारीकरण" थप 
गररएको छ । 

५) पररच्छेद २ दफा ४ ख मा बनिेदन ददने फमयहरु ठाकुरिािा नगरपाबलकामा दताय भएको हनुपुने छ ।(न्िल्ला पश ु
सेिा कार्ायलर्मा दताय भएका फमयहरु समेत र्स ्कीममा सहभागी हनु सक्नेछन) भबन उल्लेख भएकोमा "बनिेदन ददन े
फमय तथा समहुहरु  ठाकुरिािा नगरपाबलकामा दताय/नविकरण अबनिार्य भएको हनु ुपने छ र साबिक न्िल्ला पश ुसेिा 
कार्ायलर्मा दताय भर्य हाल ठाकुरिािा नगरपाबलकामा दताय/नविकरण भएका फमयहरु र्स ्कीममा सहभागी हनु सक्न े
छन"  भबन संशोिन गररएको छ । 

६) पररच्छेद २ दफा ४ ग को ब्र्िसावर्क गार्य भैँसी फमयको िगीकरण मा "देहार् िमोन्िम िदुा नं.४ नमनुा गाई 
भैसी फामयेः कन्म्तमा १०देन्ख माथी उन्नत दिुाल ुतथा प्रिनन र्ोग्र् (गार्य/ भैँसी) पालन गरेको र फमयको ब्र्ि्थापकीर् 
पक्ष अनसुनु्च ७ मा तोवकए िमोन्िम लक्ष्र् परुा भएको फमयलार्य नमनुा माबननेछ ।"  भबन थप गररएको छ । 

 

७) पररच्छेद २ दफा ४ घ को कार्यक्रमका लागी उपलब्ि गराईने सहर्ोग मा "देहार् िमोन्िम िदुा नं.४ नमनुा गाई 
/ भैसी फमयलार्य उपलब्ि गराईने अनदुान रकम तथा आिारहरुेः पररच्छेद २ दफा ४ ग को ४ मा र अनसुनु्च ७ मा 
तोवकए िमोन्िम लक्ष्र् परुा भएको फमयलार्य कम्तीमा रु.२‚००,०००/- देन्ख िढीमा रु.३००,०००/- सम्म अनदुान 
रकम उपलब्ि गरार्नेछ र र्ो अनदुान रकम नमनुा गाई भैसी फमयको हकमा मात्र लाग ुहनुेछ । " भबन थप गररएको 
छ । 

 

८) पररच्छेद ३ दफा ५ ग को ब्र्िसावर्क िाख्रा फमयको िगीकरण मा "देहार् िमोन्िम िदुा नं.४ नमनुा िाख्रा फमयेः 
कन्म्तमा बनन्ि फमयको हकमा २५ गोटा, समहु र सहकारीको हकमा ३० गोटा प्रिनन र्ोग्र् माउ िाख्रा पालन गरेको 
र फमयको ब्र्ि्थापकीर् पक्ष अनसुनु्च ७ मा तोवकए िमोन्िम लक्ष्र् परुा भएको फमयलार्य नमनुा फमय माबनने छ ।" 
भबन थप गररएको छ । 

९) पररच्छेद ३ दफा ५ घ को कार्यक्रमिाट उपलब्ि गराईने अनदुान रकम मा "देहार् िमोन्िम िदुा नं.४ नमनुा 
िाख्रा फमयलार्य उपलब्ि गराईन ेअनदुान रकम तथा आिारहरुेः पररच्छेद ३ दफा ५ ग को ४ मा र अनसुनु्च ७ मा 
तोवकए िमोन्िम लक्ष्र् परुा भएको फमयलार्य  रु.१‚००,०००/- (एक लाख मात्र) सम्म अनदुान रकम उपलब्ि 
गरार्नेछ र  र्ो अनदुान रकम नमनुा िाख्रा फमयको हकमा मात्र लाग ुहनुेछ ।" भबन थप गररएको छ । 

१०) पररच्छेद ४ दफा ६ ख को ब्र्िसावर्क िंगरु पालन फमयमा आिश्र्क िंगरु संख्र्ा मा "देहार् िमोन्िम िदुा 
नं.१ नमनुा िंगरु फमयेः कन्म्तमा बनन्ि फमयको हकमा १० गोटा, समहुको हकमा १५ गोटा र सहकारीको हकमा 
२५ गोटा प्रिनन र्ोग्र् माउ िंगरु पालन गरेको र अनसुनु्च ७ मा तोवकए िमोन्िम लक्ष्र् परुा भएको फमयलार्य नमनुा 
माबनने छ ।"  भबन थप गररएको छ । 

११) पररच्छेद ४ दफा ६ ग को नमनुा िंगरु फमयलार्य उपलब्ि गराईने अनदुान रकम तथा आिारहरु मा "पररच्छेद  
४ दफा ६ को ख  मा र अनसुनु्च ७ मा तोवकए िमोन्िम लक्ष्र् परुा भएको फमयलार्य  रु.१‚००,०००/- (एक लाख 
मात्र) सम्म अनदुान रकम उपलब्ि गरार्नेछ र  र्ो अनदुान रकम नमनुा िंगरु फमयको हकमा मात्र लाग ुहनुेछ तर 
अनदुान रकम िाट पाठापाठी र माउिंगरु खररद गनय पार्यने छैन" । भबन थप गररएको छ । 
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नोटेः  
१. "नमनुा फमयहरुले अनदुान िरािरको रकम अबनिार्य लगानी गनुय पने छ "। 

2. "समहु तथा सहकारीको हकमाेः समहु तथा सहकारीका सम्पणुय सद्र्ले लगानी गरी एउटै फमय सञचालन गरेको 
फमयलाई नमनुा माबनने छ  । ) " भबन थप गररएको छ ।  
१२) पररच्छेद ५ दफा ४ को अनदुानको प्रकृर्ा मा "देहार् िमोन्िम िदुा नं. ग ्थाबनर् िातका कुखरुा को संरक्षण 
गरी (्थानीर् िातको कुखरुाको) बमबन ह्याचरी ्थापना तथा ब्र्ि्थापन र अनदुान ददने आिारहरुेः- ्थानीर् िातका 
कररि २00 देखी िढी संख्र्ामा माउ कुखरुा पालन गरी दैबनक रुपमा कम्तीमा १५० गोटा अण्डा उत्सपादन गरररहेको 
फमयलाई बमबन ह्याचरी ्थापना तथा ब्र्ि्थापनको लागी  कम्तीमा  रु.१‚००,०००/- (एक लाख मात्र) सम्म 
अनदुान रकम उपलब्ि गरार्ने छ । र्ो अनदुान रकम ह्याचरी ्थापना गने फमयको हकमा मात्र लाग ुहनुेछ र फमयले 
अनदुान रकम िरािरको लगानी अबनिार्य गनुय पनेछ ।" भबन थप गररएको छ । 

१३) पररच्छेद ६ दफा ७ क मा "देहार् िमोन्िम िदुा नं.८ "पशपंुन्क्ष संकलन केधर बनमायण" थप गररएको छ । 

प्राििानेः- 
"*पशपुधछी संकलन केधर रोडकररडोर ले छोएको तथा समदुार्को साझा पहुुँच क्षते्रमा हनु ुपने ।" 

"*पशपुधछी संकलन कार्य गरररहेको तथा सो कार्यको लागी आिीकारीक बनकार्मा दताय भएको हनुपुने ।" 

"क. पशपंुन्क्ष संकलन केधर को लागी उपलब्ि गरार्ने अनदुान रकम तथा आिारहररुेः पशपुधछी संकलन कार्य 
गरररहेको र उक्त कार्यको लागी आिीकारीक बनकार्मा दताय भएको फमयलार्य कम्तीमा रु.२‚००,०००/- देन्ख िढीमा 
रु.३००,०००/- सम्म अनदुान रकम उपलब्ि गरार्नेछ । भबन थप गररएको छ । 

(र्ो अनदुान रकम पशपंुन्क्ष संकलन केधर बनमायण को हकमा मात्र लाग ुहनुेछ र फमयले अनदुान रकम िरािरको 
लगानी अबनिार्य गनुय पनेछ ।)" भबन थप गररएको छ । 

 

१४) "पररच्छेद ७,८,९र१० थप गररएको छ ।" 

पररच्छेद ७ 

१. उत्सपादनमा आिाररत अनदुान कार्यक्रम संचालन कार्यबिबि । 

 

१.१ कार्यक्रमको उद्दशे्र्ेः  
*पश ुतथा पश ुिधर् उत्सपादनको ििारीकरण गरर कृिकहरुलाई प्रबत ईकाई उत्सपादनको अनदुान प्रदान गने | 
*पशपुालनमा व्र्िसार्ीकरणको बिकास गरी रोिगारीको लाबग बिदेन्शने क्रम धर्बुनकरण गनय सहर्ोग परु्ायउने | 
*कृिकहरुको आर् आियनमा टेिा परु् र्ार्य कृिक पररिारको िीिन्तरमा सिुार ल्र्ाउन सहर्ोग परु्ायउने | 
*र्िुाहरुलाई पशपुालन व्र्िसार् आकियण गने | 
कार्यक्षते्र: र्ो कार्यक्रम ठाकुरिािा नगरपाबलका क्षेत्र भर संचालन गररने छ | 
मापदण्ड  

➢ िावियक ३ िटा भधदा िढी खसी िोका (िाख्रा भेडा)आफ्नै घरमा उत्सपादन गरी बिक्री गने कृिकहरुलाई प्रबत 
गोटा ६००/- (छ सर् मात्र)को दरले अनदुान रकम उपलब्ि गरार्ने  | 

➢ माबसक १५० बलटर भधदा िढी दिु आफ्नै घरमा उत्सपादन गरी कन्म्तमा १००बल.बिक्री गने कृिकलाई प्रबत 
बलटर रु२/-(दईु रुपाुँर्ा) का दरले अनदुान रकम उपलब्ि गराईनेछ | 

➢ नगरपाबलका िाट उक्त आ.ि.मा सम्िधिीत (पशपुधछी पालनमा) बििर्मा अनदुान प्राप्त गरेको कृिक/ 
ब्र्िसावर्हरुको  हकमा र्ो अनदुान लाग ुहनुे छैन । 

१.२ उत्सपादनमा आिारीत अनदुान कार्यक्रम संचालन प्रवक्रर्ा 
➢ उत्सपादनमा आिारीत अनदुान कार्यक्रम संचालनको लाबग पशपुधछी अबभलेख राख्न नगरपाबलकाले  अनसूुची 

८ िमोन्िमको सूचना प्रकाशन/प्रसारण गने छ | 
➢ र्च्छुक कृिकहरुले अनसूुची ८ (क) िमोन्िमको बनिेदन सवहत अबभलेख नगरपाबलका पशपुधछी तथा मत्स्र् 

बिकास उपशाखा¸पशु सेवा केन्द्र िा सम्िन्धित िडामा पेश गनुय पनेछ । 
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➢ अबभलेखमा परेका कृिकहरुलाई नगरपाबलकाले अनगुमन गनेछ | 
➢ बिक्री भएको दिु र खसी/िोका (भाले भेडा) को अबभलेख कृिकले अनसूुची ८(ख) िमोन्िम राख्न ुपनेछ | 
➢ तोवकएको वििी र कागिात पेश गरी सम्िन्धित कृिकले अनदुान रकम नगरपाबलका संग माबसक/चौमाबसक 

रुपमा माग गनुय पनेछ | 
शतयहरु : 

खसी िोका उत्सपादन र बिक्री तफय  : 

➢ खसी िोका(भाले भेडा) घरमै उत्सपादन गरी िावियक कन्म्तमा ३ िटा बिक्री गरेको हनुपुने छ । 

➢ अधर्त्र िाट खररद गरी ल्र्ाएको खसी िोकाको हकमा अनदुान रकम उपलब्ि हनुे छैन । 

➢ कृिक/ब्र्िसावर्ले आफ्नो घरमा पाबलएका खसी, िोका, िाख्रा तथा भेडा को अबभलेख पशपुधछी तथा मत्स्र् 
बिकास उपशाखामा /पश ुसेिा केधर िा  सम्िन्धित िडा कार्ायलर्मा उपलब्ि गराएको हनुपुने छ । 

➢ पशिुनको िीमा गरी उक्त कागिातको वििरण कार्ायलर्मा उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

दिु बिक्री तफय  : 

➢ दिु सम्िधिीत कृिक/ ब्र्िसावर्को घरमै उत्सपादन भएको हनुपुने छ | 
➢ प्रबत मवहना १०० बलटर भधदा िढी दिु बिक्री गरेको हनुपुने छ |  

➢ अधर्धत्रिाट खररद गरी बिक्री गरेको दिुको हकमा अनदुान रकम उपलब्ि हनुे छैन । 

➢ कृिक/ब्र्िार्ीले आफुले पालेका गाई भैसीको अबभलेख पशपुधछी तथा मत्स्र् बिकास उपशाखामा र 
सम्िन्धित िडा कार्ायलर्मा उपलब्ि गराएको हनुपुने छ | 

➢ पशिुनको िीमा गरी उक्त कागिातको वििरण कार्ायलर्मा उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

अनदुानका लाबग पेश गनुय पने कागिातहरु : 

➢ सम्िन्धित कृिकको बनिेदन । 

➢ पश ुतथा पशिुधर् पदाथय बिक्रीको अनसूुची ८ (क) िमोन्िमको अबभलेख । 

➢ सम्िन्धित िडा हेने प्राविबिक सवहत िडा कार्ायलर्को बसफाररस । 

➢ सम्िन्धित शाखाको बसफाररस । 

➢ पशिुन िीमाको कागिात वििरण । 

➢ सो सम्िधिी थप प्रमाण खुल्ने कागिात भएमा सो को वििरण । 

पररच्छेद ८ 

नगर्तरीर् उत्सकृष्ट कृिक परु्कार तथा सम्मान कार्यक्रम संचालन बिबि 

 

उद्दशे्र् : 
र्स कार्यक्रमका उद्देश्र् देहार् िमोन्िमका हनुेछन : 

• कृिकहरुको र्ोगदानलाई सम्मान  गने | 
• कृिकहरुको मनोिल उच्च राख्न सहर्ोग परु् र्ाउने l  
• कृिक समदुार्मा ्ि्थ प्रबत्पिायको भािना विकास गरी कृवि तथा पशपुालन पेशालाई सम्माबनत र 

व्र्िसावर्क िनाउन सहर्ोग गने l 
नगर्तरीर् उत्सकृष्ट कृिक छनौटको बिबि : 

• ठाकुरिािा नगरपाबलकाले  "नगर्तरीर् उत्सकृष्ट कृिक परु्कार" कार्यक्रमको लागी अनसूुची ९ िमोन्िम 
३० ददनको सूचना प्रकाशन गरी कृिकहरुिाट बनिेदन माग गने छ l  

• परु्कार कार्यक्रममा सहभागी हनुको लाबग अनसूुची ९ (ख) िमोन्िमको मापदण्ड परुा भएको हनुपुने छ । 

• उत्सकृष्ट कृिक परु्कार कार्यक्रममा सहभागी हनुको लाबग अनसुनु्च ९ (ख) िमोन्िमको ब्र्िसार्ीक वििरण 
सवहत अनसूुची ९ (क) अनसुारको बनिेदन पेश गनुयपनेछ l 
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• पेश भएका आिेदन/प्रश्तािहरुलाई छनौटका लागी पश ुबिकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविबि 
२०७५िमोन्िम गठन भएको मलु्र्ाङ्कन तथा छनौट सबमबतले ्थलगत रुपमा अनगुमन/मलु्र्ाकंन पश्चात 
अनसूुची ९(घ)िमोन्िम मलु्र्ांकन गरी उत्सकृष्ट कृिक छनौट गनेछ । 

• बििर्गत बििा (गाईभैसी-१,भेडा िाख्रा-१, िंगरु-१,कुखरुा लगार्त अधर् पधछी-१, र माछा पालन-१ गरर) 
िम्मा ५ िना उत्सकृष्ट कृिक/ब्र्िसावर्लाई  छनौट गररनेछ । छनौटमा परेका कृिकलाई िवढमा 
रु.५,०००/-(पाुँच हिार मात्र ) का दरले परु्कार तथा प्रममा-पत्र सवहत सम्मान गररने छ |  

 पररच्छेद ९  
फामय/समहु र घाुँसको नसयरी (पशपुधछी तथा मत्स्र्) नगरपाबलकामा दताय प्रवक्रर्ा ।  

उदेश्र् : 
• फमय/समहु र घाुँसको नसयरी (पशपुधछी तथा मत्स्र्) नगरपाबलकामा अबभलेख राखी बतनीहरुको 

बनर्मन,प्रिदयन गने | 
फमय दतायको मापदण्ड : 
१.व्र्ािसार्ीक गाईभैसी फमयको िबगयकरण : 
फामय लाई ३ िगयमा विभािन गररने छ : 
क. साना व्र्ािसार्ीक गाईभैसी फामयेः ५देखी १० गोटा गाई/भैसीपालन गरी दिु उत्सपादन व्र्िसार् शरुु गरेकोो 
फामयलाई माबनने छ | 

ख. मझौला व्र्ािसावर्क गाईभैसी फामयेः ११देखी २० गोटा गाई/भैसीपालन गरी दिु उत्सपादन व्र्िसार् शरुु 
गरेकोो फामयलाई माबनने छ | 

ग. ठुला व्र्ािसावर्क गाईभैसी फामयेः २१ भधदा माबथ उन्नत गाई/भैसी पालनगरी दिु उत्सपादन व्र्िसार् शरुु गरेका 
फामयलाई माबनने छ | 

( उक्त पशिु्तलुार्य ििय भरी पगु्ने घाुँस खेती गररएको तथा फमयको ब्र्ि्थापकीर् पक्ष राम्रो भएको र पश ुिीमा 
गरेको हनु ुपने छ।) 
२. व्र्ािसार्ीक िाख्रा फामय को िबगयकरण 

क. साना व्र्ािसार्ीक िाख्रा फामयेः कम्तीमा 15देन्ख २५सम्म ्थानीर्/उन्नत माउ िाख्रापालन गरी व्र्िसार् शरुु 
गरेका फामयलाई माबनने छ। 

 ख. मझौला व्र्ािसार्ीक िाख्रा फमयेः २६देन्ख ५0 सम्म ्थानीर्/उन्नत माउ िाख्रापालन गरी व्र्िसार् शरुु गरेका 
फामयलाई माबनने छ । 

ग. ठुला व्र्ािसार्ीक िाख्रा फमयेः ५१ भधदा माबथ ्थानीर्/उन्नत माउ िाख्रापालनगरी व्र्िसार् शरुु गरेका 
फामयलाई माबनने छ | 
(उक्त पशिु्तलुार्य ििय भरी पगु्ने घाुँस खेती गरीएको र फमयको ब्र्ि्थापकीर् पक्ष राम्रो भएको र पश ुिीमा गरेको 
हनु ुपने छ ।) 
३.व्र्ािसार्ीक िंगरु फमय को िबगयकरण : 
क. साना व्र्ािसार्ीक िंगरु फमय : पाठापाठी उत्सपादनको लाबग भए १० देन्ख १५ सम्म माउ र मास ुउत्सपादनको 
लाबग भए २० देन्ख ३० सम्म िंगरु पालन गरी व्र्िसार् संचालन गरेका फामयलाई माबनने छ | 
ख. मझौला व्र्ािसावर्क िंगरु फामय : पाठापाठी उत्सपादनको लाबग भए१६ देन्ख २५ सम्म माउ र मास ुउत्सपादनको 
लाबग भए ३१ देन्ख ४५ सम्म िंगरु पालन गरी व्र्िसार् संचालन गरेका फामयलाई माबनने छ | 
ग. ठुला व्र्ािसावर्क िंगरु फामय : पाठापाठी उत्सपादनको लाबग भए 2६ देन्ख माबथ  माउ िंगरु  र मास ु
उत्सपादनको लाबग भए ४६ भधदा माथी िंगरुका पाठापाठी पालन गरी व्र्िसार् संचालन गरेका फामयलाई माबनने छ 
। 

( फमयको ब्र्ि्थापकीर् पक्ष राम्रो तथा पश ुिीमा गरेको हनु ुपने छ ।) 



 
 

v08 M @          ;+Vof M %   ldlt M @)&^.!).!$ 

 ४. कुखरुा फामय को िबगयकरण : 
क. साना व्र्ािसावर्क कुखरुा फामय : ५०० देन्ख १००० सम्म ्थाबनर्¸ब्रोर्लर ,लेर्सय िा अधर् कुखरुा पालनगरी 
व्र्िसार् संचालन गरररहेका फामयलाई माबनने छ | 
ख. मझौला व्र्ािसावर्क कुखरुा फामय : 1000 देन्ख 2500 सम्म ्थाबनर्¸ब्रोर्लर ,लेर्सय िा अधर् िातका कुखरुा 
पालनगरी व्र्िसार् संचालन गरररहेका फामयलाई माबनने छ | 
ग. ठुला व्र्ािसावर्क कुखरुा फामय : 25०० भधदा माबथ ्थाबनर्¸ब्रोर्लर, लेर्सय िा अधर् कुखरुा पालनगरी 
व्र्िसार् संचालन गरररहेका फामय लाई माबनने छ | 
( फमयको ब्र्ि्थापकीर् पक्ष राम्रो तथा  िीमा गरेको हनु ुपने छ ।) 

८. समूह : कन्म्तमा १० देखी िढीमा २5 िना संगदठत भई कुनै बिशेि कार्य ि्तैेः गाई¸भैसी,भेडा,िाख्रा, 
िंगरु,कुखरुा, माछा तथा अधर् पशपुधछी पालन गरररहेको समहुलाई समहु माबननेछ । 

१०. घाुँस फमय तथा नसयरी: कन्म्तमा ५ कठ्ठा भधदा िवढ िमीनमा ्थाबनर् तथा उन्नत (एक ििीर्, िहिुिीर् र डाले) 
घाुँस खेबत तथा नसयरी संचालन गरेकोलाई घाुँस फमय तथा नसयरी माबननेछ | 

समहु/फामय तथा घाुँस नसयरी दताय प्रवक्रर्ा :  

• कृिक/ब्र्िार्ीको बनिेदन  
• सम्िन्धित िडाको बसफाररस पत्र तथा िडा हेने प्राविबिकको ररपोटय | 
• नागररकताको प्रबतबलवप | 
• २ प्रबत पासपोटय सार्िको फोटो (ब्र्न्क्तगत फमयको लागी )। 

• चार वकल्ला प्रमान्णत कागिात। 

• िग्गा िनी पिुायको प्रबतबलपी िा िग्गा भाडामा भए सो को कम्तीमा ५ िियको सम्झौता पत्र । 

• एकाघरको भए मधिरुरनामा । 

• िडा/नगरपाबलका राि्ि शाखामा राि्ि िझुाएको रबसद ।(न.पा.ले रािश्व तोवकएको हकमा) 
• समहुको हकमा २ प्रबतय वििान र समहुको बनणर्य । 

•  समहुको पदाबिकारीहरुको नागररताको ्िर्मले प्रमान्णत गरेको प्रबतबलवप । 

• समहुको छाप । 

 

नोट : 

• दताय भएका फमय/ समूह र  घाुँस नसयरी लाई नगरपाबलकाले आबिकाररक प्रमाण पत्र उपलब्ि गराउने छ | 
• दताय भएका फमय/समहुले प्रत्सरे्क ििय निीकरण गनुय पने छ र निीकरण नभएमा नगरपाबलका िाट कुनै 

पबन सवुििा प्राप्त हनुे छैन ।  
• दताय भएका फमय/समहु र घाुँस नसयरी को समर् समर्मा अनगुमन गररने छ र काननु विपररत कामकाि 

गरेको पार्एमा प्रचबलत काननु अनसुार कारिाही हनुेछ। 

• प्रमाणपत्रको ढाुँचा साबिककै ढाुँचामा हनुेछ । 

• माबथ उल्लेन्खत मापदण्ड पणुयरुपमा परुा हनु नसकेको तर ब्र्िसार् सञ्चालन गनय र्च्छुक कृिक ब्र्िसार्ीको 
हकमा   सम्िन्धित िडाले कारण खलुाई पठार्एको बसफाररसको आिारमा नुँर्ा फमय दताय हनु सक्न ेछन ।  

 

 

पररच्छेद १० 

मत्स्र् बिकासका लागी पोखरी बि्तार  
१ कार्यक्रमको उद्दशे्र्  
*मत्स्र् पालन ब्र्िसार्लाई प्रियदनगरी कृिकको आर््तरमा सिुार ल्र्ाउना तथा नगरपाबलकालाई माछा िधर् ि्तमुा 
आत्समाबनभयर िनाउन े।  
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कार्यक्षते्र: र्ो कार्यक्रम ठाकुरिािा नगरपाबलका क्षेत्र भर संचालन गररने छ । 

मापदण्ड  
➢ ठाकुरिािा नगरपाबलकामा दताय भएका िा मत्स्र्पालन ब्र्िसार् सञ्चालन गरीरहेका वकसान ब्र्िसार्ी । 

➢ मत्स्र् पालन ब्र्िसार् गनयको लागी िग्गा तथा पानीको ब्र्ि्था र उपरू्क्त िातािरण भएको ्थान । 

१.२ अनदुान कार्यक्रम संचालन प्रवक्रर्ा तथा अनदुान रकम वितरणेः 
➢ अनदुान कार्यक्रम संचालनको लाबग नगरपाबलकाले ७ देन्ख २५ ददनको  सूचना प्रकाशन गने छ | 
➢ र्च्छुक कृिक/ब्र्िसार्ीले  नगरपाबलका पशपुधछी तथा मत्स्र् बिकास उपशाखामा प्र्ताि पेश गनुय पनेछ | 
➢ नगरपाबलकाले अनगुमन गरी प्राप्त प्र्तािहरुको छनौट गने छ | 
➢ प्रबत हेक्टर १५०,०००/-(एक लाख पचास हिार मात्र ।) दरले अनदुान रकम उपलब्ि गराईने छ । 

 (कृिक/ब्र्िसार्ीले अनदुान रकमको ५० प्रबतशत रकम लगानी गनुय पनेछ ।) 

"र्स कार्यविबिमा थप ब्र्ि्थाेः" 

"पररच्छेद ७¸८¸९ र१० मा थप गररएका कार्यववधिहरुमा उल्लेख हुन नसेका प्राविानको (सुचना प्रकाशन¸ सम्झौता¸ मुल्र्ाङ्कन¸ 
अनुगमन र भकु्ताबन आदी) हकमा ठाकुरिािा नगरपाबलका पश ुबिकास कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनदुान सम्िधिी कार्यविबि 
२०७५ को अनसुचुीहरु तथा उक्त कार्यविबिमा भएका ब्र्ि्थाको अिारमा कार्यक्रम सञ्चालन गनय  सवकनेछ।" थप 
गररएको छ । 
"थपघट िा हेरफेर " 
"क. र्स कार्ायविबिको कार्यधिर्नमा थप व्र्िन््थत र प्रभािकारी िनाउन नगर कार्यपाबलकाले  आिश्र्कता अनसुार 
थपघट हेरफेर गनय सक्ने छ । " 

"ख. र्स कार्ायविबिको कार्ायधिर्मा कुनै िािा अिरोि र अ्पष्टता आएमा त्सर््तो िािा अिरोि फुकाउने प्रर्ोिनका 
लाबग नगर कार्यपाबलकाले आिश्र्कता अनसुार व्र्ाख्र्ा गनय सक्नेछ ।" थप गररएको छ ।  

१५) "अनसुनु्चहरु ७¸८ र ९ थप गररएको छ ।" 

अनसूुची ७ (पररच्छेद २, ३ र ४ संग सम्िन्धित) 
नमनुा फमयको मापदण्डेः 
१.पशपुधछी संख्र्ा (िात नश्ल) र्स कार्यविबिको सम्िन्धित पररच्छेदमा तोवकए िमोन्िम भएको हनुपुने छ । 

2.उक्त पशिु्तलुाई दाना आहारा/पानी सहि रुपमा उपलब्ि हनुे भएको।  
3.प्राविबिक नमयस अनसुार गोठ/खोर/पोखरी ब्र्ि्थापन भएको िा बनमायण गने क्षेत्रफल भएको । 

4.पशिुनको िीमा  गरेको । 

5.घाुँस खेतीेः िियभरी पगु्ने गरी ्थाबनर्/उन्नत (एक िवियर्/िहिुवियर्/डाले) िातका घाुँस खेबत गरेको/भएको । 

6. िाटो,सञ्चार, बसचाुँर्,सिारी सािन ,ििार ,प्राविबिक, पिुयिार सामाग्री, िनशक्ती ि्ता सवुििा उपल्ब्ि भएको । 

7.परन्ििी बनर्धत्रण/रोग बनरोिक खोप बनर्बमत लगाउने गरेको । 

8.पशपुालन सम्िन्धि धर्नुतम एक हपे्त तालीम बलएको िा सम्िनबित प्राविबिकको बनर्मीत सहर्ोग सम्पकय मा रहेको 
। 

 

अनसूुची ८ (पररच्छेद ७ संग सम्िन्धित) 
उत्सपादनमा आिाररत अनदुान कार्यक्रमको लाबग अबभलेख राख्न र्च्छुक कृिकहरुिाट बनिेदन आह्वान सम्िधिी सचुना 

 

ठाकुरिािा नगरपाबलका को आ.ि. २०.....÷.......को िावियक ्िीकृत  कार्यक्रम अनसुार उत्सपादनमा आिाररत अनदुान 
कार्यक्रम संचालनको लाबग उत्सपाददत पश ुतथा पशिुधर् पदाथयको अबभलेख राखी नगरपाबलकािाट उत्सपादनमा आिाररत 
अनदुान प्राप्त गनय र्च्छुक कृिक/ब्र्िसावर्हरुले र्ो सूचना प्रथम पटक प्रकान्शत भएको बमबतले 30(तीस) ददन बभत्र 
तपन्शलमा उल्लेन्खत वििरण सवहतको  आिेदन फाराम ठाकुरिािा नगरपाबलकामा  पेश गनुय हनु िानकारी गराईधछ 
।  
क) संलग्न हनुपुने कागिातहरुेः 
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1. बनिेदन । 

2. नेपाली नागररकता प्रमाणपत्रको प्रबतबलपी । 

3. फमय दताय भएको भए प्रमाणपत्रको प्रबतबलपी  । 

4. अनसूुची ८(क) िमोन्िमको पशपुधछीको अबभलेख । 

5. पश ुबिमा गरेको भए सो को बिमालेखको प्रबतबलपी । 

6. पशपुधछी/फमयको फोटो । 

अनसूुची – ८ (क) (पररच्छेद ७ संग सम्िन्धित) 
उत्सपादनमा आिाररत अनदुान कार्यक्रमको लाबग अबभलेख राख्न  र्च्छुक कृिकहरुले पेश गने बनिेदन ढाुँचा  

 

श्री प्रमखु प्रशासकीर् अबिकृत ज्रू्  

ठाकुरिािा नगरपाबलकाको कार्ायलर्  

सैनािार िददयर्ा 
वििर् : पशपुधछी अबभलेख सम्िधिमा | 

 

प्र्ततु वििर्मा ठाकुरिािा नगरपाबलका िडा नं ...¸..................बनिासी म ............................ले मेरो घरमा 
पालेको तपन्शल िमोन्िमका पशपुधछी हरुको वििरण नगरपाबलकामा अबभलेख रान्खददनहुनु बिनम्र अनरुोि गदयछु l  

तपन्शल : 
िाख्रा तफय  पररमाण गाई/भैँसी तफय  पररमाण 

माउ िाख्राको संख्र्ा  िम्मा गाई/भैसीको संख्र्ा    

खसी /िोकाको संख्र्ा    दहुनुा गाई/भैसीको संख्र्ा  

पाठा/पाठीको संख्र्ा  दैबनक दिु उत्सपादन ली.  

िम्मा  िम्मा  

 

                      बनिेदक 

                                                         नाम : 
                                                         ठेगाना : 
                                                         द्तखत : 
                                                         सम्पकय  नं : 

अनसूुची ८ (ख) (पररच्छेद ७ संग सम्िन्धित) 
उत्सपादनमा आिाररत अनदुान रकम भकु्ताबनको लाबग कृिकले राख्न ुपने वििरण  

बस .नं.
  

बमबत  वकसानको नाम 
थर 

ठेगा
ना  

पालेका पश ुर 
संख्र्ा  

उत्सपाददत 
ि्त ु 

विक्री 
संख्र्ा(वकलो/गोटा ) 
 

दर  िम्मा िझुकेो 
रकम रु. 

ििार तथा खररद कतायको 
वििरण  )प्राप्त भएमा विल (  

          

          

          

          

          

          

अनसूुची ९ (पररच्छेद ८ संग सम्िन्धित) 
नगर्तरीर् उत्सकृष्ट कृिक परु्कार कार्यक्रममा सहभागी हनु र्च्छुक कृिकहरुिाट बनिेदन आह्वान सम्िधिी सचुना 

। 

 

ठाकुरिािा नगरपाबलका को आ.ि. २०.....÷.......को िावियक ्िीकृत  कार्यक्रम अनसुार नगर्तरीर् उत्सकृष्ट कृिक 
परु्कार छनौट कार्यक्रममा सहभागी हनु र्च्छुक कृिक/ब्र्िसावर्हरुले र्ो सूचना प्रथम पटक प्रकान्शत भएको बमबतले 
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३०(बतस) ददन बभत्र तपन्शलमा उल्लेन्खत वििरण सवहतको  आिेदन फाराम ठाकुरिािा नगरपाबलकामा  पेश गनय हनु 
र्ो सूचना प्रकान्शत गररएको छ ।  
 

क) संलग्न हनुपुने कागिातहरुेः 
1.बनिेदन । 

2.नेपाली नागररकता प्रमाणपत्रको प्रबतबलपी । 

3.फमय दताय भएको भए प्रमाणपत्रको प्रबतबलपी  । 

4.अनसूुची ९ (ग) िमोन्िमको ब्र्िसार्ीक वििरण । 

5.पश ुिीमालेखको प्रबतबलपी । 

६.पेशा ब्र्िसार् सुँग सम्िधिीत तालीम बलएको भएमा उक्त कागिात । 

 

अनसुनु्च ९ (क) (पररच्छेद ८ संग सम्िन्धित) 
नगर्तरीर् उत्सकृष्ट कृिक परु्कार कार्यक्रममा सहभागी हनुे कृिकले पेश गनुयपने बनिेदनको ढाुँचा  

 

श्री प्रमखु प्रशासकीर् अबिकृत ज्रू्  

ठाकुरिािा नगरपाबलकाको कार्ायलर्  

सैनािार िददयर्ा 
 

बििर् : नगरपाबलका ्तरीर् उत्सकृष्ट कृिक परु्कार कार्यक्रममा मा सहभागी हनु पाउ । 

 

ठाकुरिािा नगरपाबलकाको बमबत ................को साियिबनक सचुना अनसुार नगरपाबलका ्तरीर् उत्सकृष्ट कृिक 
परु्कार कार्यक्रम प्रबतर्ोबगतामा मलाई सहभागी हनु र्च्छा भएकोले मेरो वििरण सवहतको बनिेदन दताय गररददन ुहनु 
बिनम्र अनरुोि गदयछु | 

 

      बनिेदकको  
        नाम :  

           द्तखत : 
         ठेगाना : 

              फामयको नाम : 
             मोिार्ल नं :  

अनसूुची ९ (ख) (पररच्छेद ८ संग सम्िन्धित) 
नगर्तरीर् उत्सकृष्ट कृिक परु्कार कार्यक्रममा सहभागीका लाबग धर्नुतम मापदण्ड  

(तल ताबलकामा उल्लेख भएको मध्रे् कुनै एक िातको पशपुधछी पालन गरेको भएमा सहभागी हनु सवकने छ) 
बस .नं.  वििरण र्काई पररमाण )कन्म्तमा(  

१  गाई भैसी माउ ५ 

२  भेडा िाख्रा  माउ  १५ 

३  िंगरु  माउ  ७ 

४ कुखरुा  )पधछी(  िटा ५०० 

५ माछापालन हेकटर  १/२  ) आिा हे.) 
 

 

अनसूुची ९ (ग)(पररच्छेद ८ संग सम्िन्धित) 
नगरपाबलका ्तरीर् उत्सकृष्ट कृिक परु्कार कार्यक्रमको लागी कृिकले पेश गनुयपने ब्र्िसावर्क वििरण फारम 

 

१.कृिकको नाम : 
 

फोटो 
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२ ्थार्ी ठेगाना : 
३. फमय/समहुको नामेः 
क) श्रोत सािन तथा ब्र्िसावर्क वििरण 

 

क्र .स  वििरण र्काई  पररमाण  
१  पशपुालनको लाबग प्रर्ोग भएको िग्गा क्षेत्रफल 

  

२  उपकरणेः   

३ रोिगारी   

४ गोठ खोर    

५ ताबलम /परु्कार    

६ िनाशक्ती   

 

ख) पशपुधछी पालन तथा उत्सपादन र लाभ वििरण  
क्र .स  वििरण  र्काई  पररमाण उत्सपादन  
१  गाई/ भैसी     

२  भेडा /िाख्रा     

३  कुखरुा )पधछी(  
   

४  िंगरु /माछापालन 
   

५  दिु उत्सपादन     

६ अण्डा उत्सपादन 
   

७   छाला / उन    

८ िावियक आम्दानी    

 

 

अनसूुची ९ (घ) (पररच्छेद ८ संग सम्िन्धित) 
उत्सकृष्ट कृिक छनौट सम्िनिुी  मलु्र्ांकनका आिारहरु  

क्र .स
  

मलु्र्ांकन मापदण्ड  पनुाांक १०० प्राप्तांक  

१  गोठ खोर तथा पोखरीको ब्र्ि्थापन तथा श्व्थता १५ 
 

२  ्थाबनर् श्रोत सािनको सदपुर्ोग  १५ 
 

३  उत्सपादन पररमाण र उत्सपाददत ि्तकुो गणु्तर   १५ 
 

४  ििारीकरण ७ 
 

५  रोिगारी सिृना  १०   

६  पशपुालन व्र्िसार्मा गरेको लगानी  १०   

७  ब्र्िसार् दताय  ६   

८  समधिर् सहकार्य )सम्िन्धित बनकार्मा (  ७   

९  घाुँस दाना तथा आहाराको ब्र्ि्था   १५   

नोटः मुल्र्ङ्कनको अंकलाई प्रकृतत र उत्कृष्टताको आिारमा अंक ववभाजन गररएको छ । 

आज्ञाले 

चेतप्रसाद उप्रतेी 
प्रमखु प्रशासकीर् अबिकृत 


