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पपपपपपपपपप :  

u08sL गगगगगगगगगग गगगगग पशुklG5 गगगगगगग गगगगगगगग गगगगगगगगग गगगगगगग 

ग गगगगगगगगगग गगगगगग गगग पशुklG5 गगगगगगगगगग गगगगगगगगगगग ग 

गगगगगगगगगगगग गगगग गगगगगगगगगग गगगग गगगगगगगगगगगगग गगगगगगग गगगग 

गगगगग गगगगगगगगग गगगगगगग गगगगगगगगग गगगगगगगगग, गगगगगगग ग 

गगगगगगगगगगगगगगग गगगगगग गगगग गगगगगगगग गगगगगग u08sL गगगग 

गगगगगगगगगगगगग गग गगगगगगगगग hf/L गगगगग गग 

 

परिचे्छद १ 

प्रािम्भ 

!. संविप्त नाम¸ प्रािम्भ  

क) यो काययविधीको नाम: पशुपालन काययक्रम सञ्चालन काययविधी-२०७७ रहेको छ । 

ख) यो काययविधी u08sL गाउँपावलका :yflgo /fhkqdf k|sflzt भएको वमविबाट प्रारम्भ हुनेछ 

। 

@. परिभाषा  

क) "गाउँपाविका" भन्नाले  u08sL गाउँपावलकालाई सम्झनु पर्यछ । 

ख) "कार्ायिर्" भन्नाले u08sL गाउँ काययपावलकाको कायायलयलाई सम्झनु पर्यछ । 

ग) "सवमवि" भन्नाले bkmf % adf]lhd सवमविलाई सम्झनु पर्यछ । 

घ) "फामय" भन्नाले एकल स्वावमत्व िा बहु स्वावमत्वमा रही नेपाल सरकारको कुनै वनकायमा कानुन 

बमोविम र्िाय भएको फामय सम्झनु पर्यछ । 

ङ) "समूह" भन्नाले s[lif tyf kz' ;d'x u08sL गाउँपावलकामा र्िाय  भएको s[ifs समूह 

बुझ्नुपर्यछ ।  

च) "कृषक" भन्नाले u08sL गाउँपावलकाका कृषक पशुपंIfL लाई सम्झनु पर्यछ ।  

छ) "कार्यक्रम" भन्नाले पशुपन्छी सेिा शाखाको अन्तररम, िावषयक tyf sfo{qmd बहुिषीय र 

गाउँपावलकाको कायायलयसँग अन्य साझेर्ारहरुले सम्झौिा गरर सञ्चालन हुने काययक्रम समेिलाई 

सम्झनु पर्यछ ।  

ि) "श्रोि व्यक्ति" भन्नाले u08sL गाउँपावलका पशु विकास शाखाबाट िा कुनै सम्बन्धिि 

वनकायबाट आधारभूि िावलम प्राप्त गरर स्रोि फामय वनमायण गरेको कृषकलाई सम्झनु पर्यछ । 

em_ "zfvf" गगगगगगग u08sL गगगगगगगगगगगग पशु गगगग गगगगगगगगगगग  ग 

 

 

  परिचे्छद २ 

उदे्दश्यहरु 

@. उदे्दश्य  

क) u08sL गाउँपावलकाले वलएको पशुपन्छी विकास काययक्रमहरुको विद्यमान नीवि िथा 

काययक्रमलाई प्रभािकारी रुपमा कायायन्वयन गने ।  

ख) पशुपालन व्यिसायलाई सहिीकरण प्रिर्द्यन एिं व्यिसावयकरण गनयको लावग आिश्यक प्रवबवध 

िथा वसपलाई लविि िगय सम्म पुयायउन सहयोग गने ।  

ग) पशुपालन व्यिसायबाट थप रोिगारीका अिसरहरु सृिना गरी िीिनस्तर सुधार गने । 

घ) पशुपन्छीको उत्पार्न पररमाण र गुणस्तरमा सुधार गने िथा उत्पार्न लागिमा नु्यवनकरण गने । 

ङ) स्वच्छ मासु¸ रु्ध¸ अन्डा ऊन आवर् उत्पार्नमा सहयोग गने । 



च) व्यिसावयक कृषकहरुको पशुपालन लागिमा कम गरी व्यिसायलाई प्रविस्पधायत्मक बनाउने ।  

छ) पशुपालन काययक्रम कायायन्वयनका लावग कृषक समूह/ सवमवि/ सहकारी पशुसेिा िफय का 

प्राविवधकहरु बीच समन्वय गरी प्रभािकारी बनाउने ।  

ि) पशुपन्छी िेत्रको विकास एिं विस्तार गनय कृषक समूह/सवमवि/ सहकारी र पशुपन्छी 

फामयहरुलाई उते्प्रररि गने ।  

झ) पशुपन्छीमा लागे्न रोगहरुको वनर्ान उपचार र वनयन्त्रणमा सहयोग पु¥याउने । 

ञ) खाद्य िथा पशु स्वास्थ्य सम्बिमा िनचेिना अवभिृन्धर्द् गने । 

ट) गुणस्तरीय खाद्यबसु्त उत्पार्न गरी उपभोक्ताहरुलाई पोषण सुरिाको प्रत्याभूवि वर्लाउने ।  

ठ) वसमान्तकृि समुर्ाय लविि पशुपन्छी पालन काययक्रम सञ्चालन गरी उनीहरुलाई कृवष िेत्रमा स-

शन्धक्तकरण िथा मूलप्रिावहकरण गने । 

ड) पशुपालनमा वबमा काययलाई प्रभािकारी बनाउरै् लैिाने । 

ढ) वनयमन र गुणस्तर व्यिस्थापनमा िोड वर्ने । 

ण) नेपालका रैथाने घरपालुिा पशुपन्छीको संरिणमा िोड गने । 

ि) र्ीगो िािािरणमैत्री साथै िलिायूको असरलाई नू्यवनकरण गने खालका काययक्रममा िोड वर्ने । 
  

 

                                      kl/R5]b # 

sfo{qmdx? 

cfly{s aif{ @)&&÷)&* df u08sL ufpFkflnsfdf o; kl/R5]b adf]lhd tklznsf 

sfo{qmdx? Jofj;flos s[ifsx?df ;+rfng x'g]5 . 

!_ cg'udg tyf ;'k/Lj]If0f  

@_ cg'bfgdf cfwfl/t kz' ladf sfo{qmd 

#_ cfs:dLs /f]u tyf dxfdf/L 

$_ P cfO ;+rfng sfo{qmd 

%_ s's'/ aGWofs/0f tyf lgoGq0f sfo{qmd 

^_ kz' lzlj/ ;+rfng sfo{qmd 

&_ kz'hGo cf}ifwL vl/b 

*_ df5f kfng k|jb{g sfo{qmd 

(_ o'jf nlIft पशु सेबा िावलम sfo{qmd 

!)_ ljleGg vf]k ;]jf sfo{qmd 

!!_   नश्ल सुधार लावग ऊन्नि बोका खररर् (िाड g+ *_ 

 

परिचे्छद $ 

कार्यक्रम सञ्चािन विवि 

$. कार्यक्रम सञ्चािन सम्बन्धी व्यिस्था 

 ! कार्य िेत्र : u08sL गाउँपावलकाको सबै िडाहरुका कृषक/कृषक समूह/पशुपन्छी फामय/कृवष 

सहकारी आर्ी । 

@ sfo{qmd ;+rfng u08sL गाउँपावलकाले अनुसूची १ बमोविम १५ वर्नको म्यार् राखी प्रस्ताि 

आव्हानको सूचना प्रकाशन गनेछ िा स्थानीय पत्रपवत्रका/स्थानीय रेवडयो/एफ.एम./ सामाविक 

सन्िाल ,िेब साइड बाट सुचना प्रिाह गररनेछ ।  

# प्रस्तािना कृषक/कृषक समूह/ फामय/ कृवष सहकारीहरुले  zfvf jf j8fdf प्रस्तािना ररिपूियक 

िोवकएको समयािधी वभत्रमा पेश गनुयपनेछ । 
$ j8f sfo{no jf zfvfdf cfPsf cfj]bgx? zfvfn] ;+sng ug]{5 . 



% प्र:tfj पेश गने अनुर्ानग्राहीको वफल्ड अनुगमन सम्बन्धिि शाखाका कमयचारीले गनेछ । 

 

 

परिचे्छद % 

छनौट प्रवक्रर्ा 

%. छनौट प्रवक्रर्ा:  

 %=! ररि पूियक पेश हुन आएका आिेर्नहरुको आधारमा  सम्बन्धिि शाखाको अनुगमन 

प्रवििेर्नको आधारमा छनौट सवमविले प्राथवमवककरण गनेछ। 

छनौट सवमवि: छनौट समवि रे्हाय बमोविम हुनेछ: 

 गाउँपावलका cWoIf                         - संयोिक 

 ufpFkflnsf pkfWoIf                          —;b:o 

 k|zf;sLo clws[t                            —;b:o 

 of]hgf zfvf k|d'v                            —;b:o 

 Jf8f Gf+ # sf j8f cWoIf                       - गगगगग  

 Jf8f Gf+ ^ sf j8f cWoIf                       - गगगगग                      

 गाउँपावलका पशु सेिा शाखा प्रमुख              - सर्स्य सवचि 

 आिश्यक परेको खण्डमा विषय विशेषज्ञिा हावसल गरेको व्यन्धक्तलाई आमन्धन्त्रि सर्स्यको 

रुपमा राख्न सवकनेछ ।  

%=@.;ldltn] गगगगगStf cg';f/ गगगगsf] cGo sd{rf/Lगगग गगगगगगगगग गगगगगगग गगगगग 

गगगगग  

गSg]ग ग 

%=#.Jf8f :t/Lo sfo{qmdsf] xsdf गगगग ug]{ b]xfo adf]lhd ;ldlt u7g x'g]5 .   

 Jf8f cWoIf                                           - गगगगगग 

 Jf8f ;lrj                                            - गगगगग 

 Jf8f ;ldltn] tf]s]sf] ! dlxnf ;lxt @ hgf j8f ;b:o   - ;b:o   

 Jf8fdf x'g] गगगगsf] sd{rf/L                            - गगगगग 

गगगग 

%=२.छनौट भएको सूवि प्रकावशि गनुयपने: kz' सेिा शाखामा प्राप्त आिेर्नहरुको 

आधारमा छनौट सवमविले d"Nofª\sg sfo{nosf] website j8f sfo{nosf] ;'rgfkf6Ldf 

प्रकाशन गनेछ। 

 

परिचे्छद ^ 

भुिानी प्रवक्रर्ा 

^ अनुदान िकम ि भुिानी प्रवक्रर्ा: 

 काययक्रम संचालनको लावग पशु सेिा शाखाले वनणयय गरे बमोविम अनुर्ान रकम 

िोवकनेछ। अनुर्ान बाहेकको खचय आिेर्क आफैले िुटाई काययक्रम संचालन 

गनुयपनेछ। 



 उपर्फा १ बमोविम अनुर्ान रकम प्राप्त गनय रे्हाय बमोविमका कागिािहरु पेश 

गने पनेछ। 

 िडा कायायलयको अन्धन्तम भुक्तानीका लावग वसफाररसको सक्कल प्रवि, 

  Zffvf jf ;ldltn] u/]sf] cg'udg गगगगगगगगगगग गगगगग गगगगग, 

 अनुगमन प्रवििेर्नको सक्कल प्रवि, 

 आिश्यक वबल भरपाई, 

 अनुर्ान काययक्रम संचालन भएको स्थलको फोटो ३ प्रवि, 

 समूह िा संस्थाको हकमा काययसवमविको बैठकले काययसम्पन्न भएको वनणययको 

प्रविवलवप, 

 भुक्तानीका लावग वनिेर्न। 

 ८. अनुगमन: 

 संचावलि काययक्रमको गाउँपावलका, पशु सेिा शाखा, िडा कायायलय िथा पशु सेिा 

केन्द्रले अनुगमन िथा मूल्याङ्कन गनय सके्नछ। 

९. भुिानी वदन बाध्य नहुने: 

 सम्झौिा बमोविम कायय सम्पन्न नगरेमा गाउँपावलकाले त्यस्ता अनुर्ानग्राहीलाई 

भुक्तानी वर्न बाध्य हुने छैन। 

 सम्झौिा गरेको आवथयक िषय वभत्रमा काययसम्पन्न गरी भुक्तानी वलन नआएमा 

भुक्तानी गररने छैन    

                                                          

                                                                परिचे्छद & 

                               विविि 

१० बािा अड्काउ फुकाउ: यस काययविवध कायायन्वयनको सम्बिमा कुनै विविधा भएमा 

सोको ब्याख्या गने अवधकार गाउँ काययपावलकामा हुनेछ। 

 

                                                     

 

                                                  अनुसूवच -१ 

       अनुर्ान काययक्रम माग गनय पेश गने वनिेर्न 

                                                                                              वमवि:...... 

श्रीमान् प्रमुख प्रशासकीय अवधकृि जू्य, 

u08sL गाउँपावलका, गाउँ काययपावलकाको कायायलय, 

e'DnLrf]s ,गोरखा। 

                                           विषर्: कार्यक्रम अनुदान सम्बन्धमा। 

 

प्रसु्ति विषयमा u08sL गाउँपावलका, पशु सेिा शाखाबाट वमवि.................. 

मा प्रकावशि सूचना अनुसार ............ शीषयक अनुर्ान काययक्रम संचालन गनय 

िपवशलका कागिािहरु संलग्न गरी आिेर्न पेश गरेको व्यहोरा अनुरोध गर्यछु। 



संिग्न कागजािहरु: 

१.फमय िा संस्थाले प्रचवलि कानुन बमोविम आवधकारीक वनकायमा र्िाय भएको प्रमाणपत्र . 

२.सम्बन्धिि िडा कायायलयले काययक्रम संचालनमा र्ोहोरो सहयोग नभएको िा विगिमा 

सहयोग उपलब्ध भएको भए के कवि अनुर्ान भएको हो सोको व्यहोरा खुलाई थप अनुर्ान 

सहयोग वर्न उपयुक्त हुने व्यहोरा लेन्धखएको वसफाररस पत्र। 

३.समूह िा संस्थाको हकमा काययसवमविको बैठकले अनुर्ान माग गनयको लावग गरेको वनणयय 

प्रविवलवप। 

४.आिेर्कले आफूले संचालन गने व्यिसायको पररयोिना प्रस्ताि। 

५.फमय िा व्यिसाय संचालनमा रहेको िग्गाधनी प्रमाणपुिायको प्रविवलवप िा प्रचवलि वनयम 

बमोविम सामान्यिय 10 िषय भाडामा वलएको खुल्ने काििािको प्रविवलवप। 

६.काययक्रम संचालन हुने आवथयक िषयको सम्पवि कर िथा भूवमकर विरेको रवसर्को 

प्रविवलवप। 

७.िडा कायायलयको कृषक िवगयकरण फारमको प्रविवलवप। 

वनिेर्कको 

र्स्तखt 

नाम, थर: 

ठेगाना:  

सम्पकय  नं.: 

छाप: 

 

 

 

अनुसूवि -२ 

d"Nofª\sgsf cfwf/x?                                                    k'0ff{ªs 

! ;DalGw pBd Joj;fosf] tflnd lnPsf] Psf3/ ;b:osf] u0fgf               % 

!=! ;ft sfo{ lbg eGbf al9 lnPsf] eP                                       % 

!=@ ;ft sfo{ lbg eGbf sd lnPsf] eP                                       # 

@= k]z u/]sf] sfo{of]hgf                                                     !% 

#= pQm :yfgdf Joj;fosf] ;DEffJotf ÷pko"Qmtf                             !% 

$=jf:tljs nlIft ju{-blnt,hghflt,dlxnf,cNk;+Vos, l;dfGts[t,ckfËtf      !)                   

%= ;d"x ;xsd/L                                                            % 

     hDdf                                                         %) 

 

 

 

  

                                                अनुसूवि -३ 



सम्झौिा पत्र 

u08sL गाउँपावलका गाउँ काययपावलकाको ................................को 

काययक्रम अनुसार आ.ि. ...................मा सञ्चालन हुने 

.....................काययक्रमका लावग छनौट भएका कृवष फामय/कृषक 

समूह/सवमवि/कृवष सहकारी .............(यस भन्दा पछाडी र्ोश्रो पि भवनने) र u08sL 

गाउँपावलकाको सम्बन्धिि कृवष विकास/पशु सेिा शाखा .......................(यस 

भन्दा पछावड पवहलो पि भवनने) बीच िपशीलका शियमा रवह काययक्रम सञ्चालन गनय विपिीय 

सम्झौिा भएको छ । 

  िपशील  

१. कायययोिना अनुसार काययक्रम र वक्रयाकलाप िोवकएको अिवधमा सम्पन्न गनुय र्ोश्रो पिको 

विमे्मिारी हुनेछ । 

@. पवहलो पिले र्ोश्रो पिलाई काययक्रम सञ्चालनको लावग वर्नुपने अनुर्ान रकम कृवष फामय/कृषक 

समूह/कृवष सवमवि/कृवष सहकारी आवर्ले खोवलएको खािामा िम्मा गनेछ रकम सम्झौिा अनुसारको 

काम सम्पन्न भईसकेपवछ मात्र उपलब्ध गराईनेछ । 

३. पवहलो पिबाट िोवकएको प्राविवधक वबषय बसु्तलाई र्ोश्रो पिले अवनिायय पालना गनुयपनेछ । 

४. पवहलो पिबाट प्राप्त हुन आएको अनुर्ान सहयोगलाई र्ोश्रो पिले कन्धिमा पवन ५ बषय सम्म 

मास्न िा रु्रुपयोग गनय पाउने छैन र त्यसो गरेको पाईएमा रकम वनिहरुको सो रकम असुल 

उपरको लावग प्रचवलि कानुन बमोविम आिश्यक कारिाही गररनेछ। 

5. पवहलो पिले अनुर्ान प्राप्त गनेको वनयवमि अनुगमन गने छ । 

6. र्ोश्रो पिले चौमावसक रुपमा प्रगवि वबिरण सम्बन्धिि u08sL गाउँपावलकाको कृवष विकास िथा 

पशु सेिा शाखामा बुझाउनु पनेछ । 

७. यस सम्झौिामा उले्लन्धखि कायय गर्ाय भै परर आउन सके्न कुनै पवन भवबिव्यको पूणय विमे्मिारी 

र्ोश्रो पि स्वयमले विमे्मिारी हुने छ । 
प्रथम पि                                                    दोश्रो पि 

u08sL गाउँपावलकाको िफय बाट र्स्तखि गनेको                   

नाम :                                                          नाम: 

पर्  :                                                          पर्:  

र्स्तखि :                                                       र्स्तखि:  

वमवि :                  वमवि:   

कायायलयको छाप                                                 संस्थाको 

छाप  

रोहिर नाम : 
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