
 

मास ुममसन कार्यक्रम अनर्यगर् बाख्रा प्रबयधन कार्यक्रम संचालन कार्यविमध २०७९ 

अन्र्र सरकारी मबत्त  ब्र्बस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९(१) अनसुार नेपाल सरकारले  प्रदेश 
र स्थानीर् र्हमा शसर्य अनदुान रकम पठाउने ब्र्बस्था अनसुार कृवि र्था पशपुन्छी मबकास 
र्फय का कार्यक्रम संचालन गने उदेश्र्ले स्थामनर् र्हमा बजेट मबमनर्ोजन भएको छ । र्स 
गडण्की गााँउपामलकामा दधु ममसन अन्र्गयर् मास ुममसन कार्यक्रम अनर्यगर् बाख्रा प्रबयधन कार्यक्रम 
रहेको हुाँदा उक्त कार्यक्रम संचालन गनय पशपंुन्षी र्था मत्सस्र् प्रिर्द्यन कार्यक्रम संचालन कार्यविमध 
2078 को मा अधीन रवह र्स मास ु ममसन कार्यक्रम अनर्यगर् बाख्रा प्रबयधन कार्यक्रम 
संचालनकार्यविमध २०७९ जारी गररर्ो । 

पररच्छेदः१ 

प्रारम्भभक 

१.संम्षप्त नाम र प्रारभभः (१) र्स कार्यविमधको नाम : मास ु ममसन कार्यक्रम अनर्यगर् बाख्रा 

प्रबयधन कार्यक्रम संचालनकार्यविमध २०७९ रहेको छ । 

    (२). र्ो कार्यविमध गण्डकी गाउाँपामलका गााँउ कार्यपामलका बाट स्िीकृर् भएको मममर् बाट 
प्रारभभ  हनुेछ । 

२.पररभािाः 

 (क)  पशपंुछी र्था मत्सस्र् प्रिर्द्यन कार्यक्रम भन्नाले स्थानीर् र्हमा सशर्य अनदुान अन्र्गयर् 
संचालन हनुे मनभन अनसुारका कार्यक्रमहरः 

  अ. मास ुममसन कार्यक्रम अनर्यगर् बाख्रा प्रबयधन कार्यक्रम 

क. गाउाँपामलका भन्नाले गण्डकी गाउाँपामलकालाई सभझन ुपदयछ । 

ख. कार्ायलर् भन्नाले गण्डकी गाउाँपामलकाको कार्यलर्लाई सभझन ुपदयछ । 

ग. फामय भन्नाले एकल स्िाममत्सि िा बहसु्िाममत्सि रवह नेपाल सरकारको कुनै मनकार्मा  

काननु बमोम्जम दर्ाय भएको फामय सभझन ुपदयछ । 

घ. समहु/ समममर् भन्नाले कृवि र्था पश ुसमहु गण्डकी गाउाँपामलकामा दर्ाय भएको कृिक 

समहु/समममर् सभझन ुपदयछ । 



ङ. सहकारी संस्था भन्नाले सहकारी एन , 2074 बमोम्जम दर्ाय भएका िा काननु बमोम्जम 

दर्ाय भएका (कृवि पशपुलन र्था दगु्ध व्र्िसार् सभबम्न्ध कार्य गने उदेश्र् भएका) 

सहकारी संस्था भन्र ेसभझनपुछय । 

च. लागर् साझेदारी /मनजी षते्रको साझेदारी/ सहकार्य भन्नाले कार्यक्रम संचालन गदाय गरीने 

दईु पषको सभझौर्ामा दोश्रो पषको अमनिार्य वित्तीर् दार्ीत्सिको समुनश्चर्र्ा भएको 

सभझनपुछय । 

छ. कृिक भन्नाले गण्डकी गाउाँपामलकका कृिक पशपंुषीलाई सभझन ुपदयछ । 

ज. स्थानीर् र्ह भन्नाले गण्डकी गाउाँपामलकालाई सभझनपुदयछ  

झ. कार्यक्रम भन्नाले गण्डकी गाउाँपमलका  पशपुन्छी सेिा साखाको अन्र्ररम िावियक र्था 

कार्यक्रम बहिुिीर् र गाउाँपामलकाको कार्ायलर्साँग अन्र् साझेदारहरले सभझौर्ा गरर 

सन्चालन हनुे कार्यक्रम समेर्लाई सभझन ुपदयछ । 

ञ. शाखा भन्नाले गण्डकी गाउाँपामलकाको पश ु शाखा  सभझन ुपदयछ । 

 

३ उदेश्र्ः मास ुममसन कार्यक्रम अनर्यगर् बाख्रा प्रबयधन कार्यक्रम उदेश्र् देहार् बमोम्जम हनुेछ 
। 

(क)  मास ुजन्र् उत्सपदन मा बदृ्बर्द् गनय । 

(ख)  कृिकहरलाइ ब्र्बसार् र्फय  उत्सप्ररेरर् गराउन । 

(ग)  स्िाच्छ मास ुउत्सपदान गनय । 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

पररच्छेद २ 

छनोट प्रक्रर्ा : 

ररर् पबुयक पेश हनु आएका आबेदनहरको आधारमा सभबनमधर् शाखाको अनगुमन प्रमर्बेदनको 
आधारमा छनोट समममर्ले प्राथममकरण गनेछ । 

छनोट समममर् : छनोट समममर्  देहार् बमोम्जम हनुेछ : 

क गाउाँपामलका अध्र्ष               संर्ोजक  

ख गाउाँपामलका उपाध्र्ष              सदस्र्  

ग प्रमखु प्रशासवकर् अमधकृर्         सदस्र्  

घ र्ोजना शाखा प्रमखु              सदस्र्  

ङ िडा नं का अध्र्ष               सदस्र्  

च िडा नं का अध्र्ष               सदस्र्  

छ गाउाँपामलका पशसेुिा शाखा प्रमखु    सदस्र् सम्चि     

(ङ) र (च) का सदस्र्का लामग कार्यक्रम संचालन गनय सवकने सभभामबर् षेत्र र्था बाख्रा पकेट 
संचालनमा आएका िडाका िडा अध्र्षहर मनोमनर् हनुेछन ्। 

अनगुमन र्था मलु्र्ाङकन : १.र्स कार्यक्रमको अनगुमन र्था मलु्र्ाङकन िडा कार्ायलर्, 
गाउाँपामलका अनगुमन समममर् र्था पश ुसेिा शाखा बाट गररनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

पररच्छेद -३ 

कार्यक्रम संचालन  प्रकृर्ाः 

 

५ कार्यक्रम संचालन  प्रकृर्ाः 

१ व्र्िसार्क रपमा बाख्रा पालन र्था बाख्रा पकेट षेत्रमा रहेका कृिक/समहु/ फमय लाई 
छनौट समममर् र्द्ारा छनौट गरी कुल िजेटको २५% लागत सझेदारी गरी संचालन गने । 

 २ प्रस्र्ाि आह्वानः   कार्यक्रम संचालन गनय ईच्छुक साझेदारी फमय, संस्थालाई  १५ द्बदनको 
समर् द्बदई अनसुचुी  १ िमोम्जम को सचुना प्रकाशन गने । 

३ कृिक / समहु / मनजी संस्थाले अनसुचुी-२ बमोम्जमको संम्षप्त कार्यर्ोजना सवहर् अनसूुची-३ 
बमोम्जमको दााँचामा मनिेदन द्बदनपुनेछ  । 

४ मसमान्र्कृर् दमलर् मवहला विदेशबाट फकेका र्िुा र्था अमर् मबपन्न कोमभड प्रभाविर् लगार्र् 
लम्षर् िगयहरलाई समहु /फमय आिर्द् गरी पररचालन समेर् गरी मनिेदन पेश गनयको लामग पश ु
सेिा शाखाका प्राविमधकहरलाई पररचालन गने । 

५ र्सरी पनय आएका संम्षप्त कार्यर्ोजना सवहर्को मनिेदनको अनसूुची ४ िमोम्जम गनुय पनेछ । 

६ बाँदा ५ (ङ) िमोम्जम छनौट भएका कृिक /समहु /मनम्ज संस्थाहरसाँग गररने सभझौर्ा 
अनसूुची -५ िमोम्जम गनुय  पनेछ । 

७ कार्यक्रम संचालन गदाय अनसूुची-६ िमोम्जमको वक्रर्ाकलापहर औम्चत्सर् आिश्र्कर्ा र 
सभभािनाका आधारमा संचालन गनुय पनेछ । 

६ कार्यक्रम कार्ायन्िर्नका लामग नमयसः  

(क)चाल ुआ ि २०७९/०८० मा नेपाल सरकार ससथय अनदुान ि.म्श.नं २२५२२ बाट प्राप्त 
मास ुममसन कार्यक्रम अनर्यगर् बाख्रा प्रबयधन कार्यक्रम िापर् बजेट र २०,५०,०००/- (अषरेपी 
विस लाख पचास हजार मात्र  ) मध्रे् १०% हनु आउने रकम र २०,५००० (दईु लाख पााँच 
हजार मात्र )  र्ामलम भ्रमण अनगुमन र्था प्रशासमनक कार्यमा खचय र बााँकी रकम र 
१८,४५,०००/- (अठार लाख पैर्ामलस हजार) गण्डकी गाउाँपामलका षेत्र मभत्रका कृिक / 
कृिक समहु /फमय अमधकर्म ५०,०००/- पचास हजार मात्र (िढीमा ४० संख्र्ा ) हरलाई 
खचय गने ।  

(ख)  ६ (क) मा उल्लेम्खर् बाहेकका अनसूुची ६ मा समािेश भएका अन्र् वक्रर्ाकलाप संचालन 
गनुय पनेछ । 



 

 

 

 

 

 

पररच्छेद -४ 

कार्यक्रम संचालनको आमथयक पष : 

मास ुममसन कार्यक्रम अनर्यगर् बाख्रा प्रबयधन कार्यक्रमः रकम प्राप्त गने साझेदार व्र्क्ती संस्थालाइ 
कार्य सभपन्न पश्चार् अनगुमन गरर काम सवकएको िडाको मसफाररस मनमायण सभबम्न्ध मबल  
भपायइ र कार्य सभपन्न प्रमर्बेदन बाट रकम बैक माफय र् उपलब्ध गराइनेछ । 

 

पररच्छेद -५ 

थपघट िा हेरफेर गनय 

- थपघट िा हेरफेर गनय सक्न े:र्ो प्रस्र्ािनाको कार्यक्रमलाइ व्र्बम्स्थर् र प्रभािकारी बनाउन 
गाउाँपामलकाको कार्ायलर्ले आिश्र्क अनसुार र्स कार्यमबमधमा थपघट हेरफेर र्था खारेज गनय 
सक्नेछ ।अबरोध फुकाउने प्रर्ोजनका लामग गाउाँकार्यपामलकाको कार्ायलर्ले आिश्र्कर्ाका 
अनसुार ब्र्ाख्र्ा गनय सक्नछे । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

अनसुचुी -१ 

मास ुममसन कार्यक्रम अनर्यगर् बाख्रा प्रबयधन कार्यक्रम सञ्चालन सभबन्धी सचुना 
 

गण्डकी गाउाँपामलका भभुलीचोक, गोरखा ।  

प्रथम पटक प्रकाम्शर् मममर् ……… 

आ ि २०७९/०८० को स्िीकृर्  बावियक कार्यक्रम अनसुार मास ु ममसन कार्यक्रम अनर्यगर् 
बाख्रा प्रबयधन कार्यक्रम कार्यविमध २०७९ बमोम्जम गनय इच्छुक कृिक /कृिक समहु/ मनजी 
संस्थाहरले र्ो सचुना प्रकाम्शर्  भएको मममर्ले १५ औ द्बदन सभम कार्ायलर् समर् मभत्र मनिेदन 
दर्ाय गनुय हनु आहान गररन्छ ।साथौ ररर् नपगेुका िा भर्ाद नाघी प्राप्त हनु आएका मनबेदनहर 
छनौटका लामग समाबेश नहनुे ब्र्होरा समेर् जानकारी गराइन्छ । 

मनिेदन र संम्षप्त व्र्ाबसावर्क कार्यर्ोजनाको ढााँचा र्था कार्यक्रम संचालन प्रकृर्ा र्स 
………..पामलकाको िेबसाईट ……..बाट डाउनलोड गनय सवकने छ िा सो सभबम्न्धर् िडा 
कार्ायलर्बाट प्राप्त गनय सवकनेछ । अन्र् थप जानकारीका लामग फोन नं ………..मा सभपकय  
गनुयहनु अनरुोध छ । 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

अनसुचुी -२ 

संम्षप्त कार्यर्ोजनाको ढााँचा  

१ व्र्बसार्को पररचर् : 

२ कार्यक्रम सरु हनुे मममर् : 

३ कार्यक्रम समापन हनुे मममर् : 

४ लम्षर् िगय र सभभाविर् रोजगाररको मबिरण : 

५ व्र्बसार्को आधारभरु् मबिरणः  

क्र स संचामलर् 
व्र्बसार्को नाम  

व्र्बसार्बाट 
उत्सपादन हनुे 
मखु्र्मखु्र् बस्र् ु 

उत्सपादन हनुे 
बावियक पररमाण  

बावियक 
कारोबार 
रकम  

व्र्ाबसार्बाट 
मसम्जयर् 
रोजगार 
मबिरण  

      

      

      

 

6.संचालन गररने वक्रर्ाकलापको मबिरणः  

क्र सं कृर्ाकलाप  इकाई पररमाण  दर  जभमा  कैवफर्र्  

       

       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

अनसुचुी -३ 

मास ुममसन कार्यक्रम अनर्यगर् बाख्रा प्रबयधन कार्यक्रम संचालनको लामग मनबेदन पत्र  

                   मममर् …………. 

श्रीमान प्रमखु ज्र् ु 

गण्डकी गाउाँपामलकाको कार्ायलर् भभुलीचोक गोरखा । 

 

      मबिर् : मास ुममसन कार्यक्रम अनर्यगर् बाख्रा प्रबयधन कार्यक्रम उपलब्ध गराइद्बदन ेबारे । 

  

महोदर्, 

र्स पामलकाको मममर् २०७८/ / गरे्को प्रकाम्शर् सचुना अनसुार र्स कृिक/कृिक समहु 
मनजी संस्थाले पशपंुषी र्था मत्सस्र् पबयधन कार्यक्रम (मास ुममसन कार्यक्रम अनर्यगर् बाख्रा प्रबयधन 
कार्यक्रम) संचालन गनय मनभनानसुार कागजार् सवहर् मनबेदन गरेका छौ।कार्यक्रम संचालनको 
लामग प्राप्त रकमको सदपुर्ोग गने प्रमर्बदर्ा ब्र्क्त गदयछै। 

संलग्न कागजार्हर : 

१ कृिक/कृिक समहु /संस्थाको दर्ाय प्रमाणपत्र । 

२ कृिक / कृिक समहु /मनजी संस्थाले कार्यक्रम संचालन गने मनणयर्को प्रमर्मलपी । 

३ कृिक/ कृिक समहु/मनजी संस्थाका सदस्र्हरको नामािली  

४ िडा कार्यलर्को मसफाररस पत्र । 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

अनसुचुी -४ 

मलु्र्ाङंकन सभबम्न्ध आधार 

मास ु ममसन कार्यक्रम अनर्यगर् बाख्रा प्रबयधन कार्यक्रम कार्यक्रममा सहभामगर्ाका लामग प्रस्र्ाि 
छनोटका आधारहर (मलु्र्ाङकन गने आधारहर ) 

१ स्थानको उपर्कु्तर्ा (सामाम्जक,भौगोमलक एिं िार्ाबरणीर् दृविकोणले सभभाब्र्र्ा ) 20 अंक  

२ पबुायधार मबकास एिं मबकासका सभभािनाहर 10 अंक 

३ हाल संचामलर् कार्यक्रम एिं कृर्ाकलापहरको अबस्था एिं अिसरहर  

 क आिेदक कृिक/कृिक समहु/ संस्थाका सदस्र्ले समबम्न्धर् षेत्रमा आिर्द्र्ा भएमा 7                            
अंक 

  ख बजार र्था बजाररकरणको सहजर्ा 3 अंक 

४ कार्यक्रमको लामग आिश्र्क र्ोग्र्र्ा ,र्ामलम एिं अनभुि  

क मबगर् १ बिय देम्ख सभबम्न्धर् व्र्बसार् (दर्ायिाल) गरररहेको भए  7 अंक 

ख १ बिय भन्दा कम भए 3 अंक 

५ पेश गरेको संम्षप्त कार्यर्ोजना र कार्यर्ोजनामा प्रस्र्ाि गरेको सहकार्य मबिरण भए 20 अंक 

६ जैमबक सरुषा र्था िार्ाबरम्णर् अिस्था 10 अंक 

७ कृिक/कृिक समहु /मनजी संस्थामा रहेका एकल मवहला ,दमलर् जनजार्ी र्था मसमान्र्कृर् 
कृिकहर ,मबदेशबाट फवकय एका र्िुाहर ,कोमभड प्रभामबर् भए 20 अंक 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

अनसुचुी -५ 

द्बदपषीर् सभझौर्ा पत्र  

गण्डकी गाउाँपामलकाको आमथयक बिय ………..को स्िीकृर् बावियक  कार्यक्रम अनसुार मास ु ममसन 
कार्यक्रम अनर्यगर् बाख्रा प्रबयधन कार्यक्रम संचालन गनय श्री …….....पामलकाको कार्ायलर् 
,........(त्सर्सपमछ प्रथम पष भमनने )र श्री ......(त्सर्सपछी दोस्रो पष भमनने )मबच र्पम्शल 
बमोम्जमका शर्यहर पररपालना गने गरर द्बदपषीर् सभझौर्ा गरर द्बदर्ौ । 

र्पम्शल  

१ प्रथम पषले मास ु ममसन कार्यक्रम अनर्यगर् बाख्रा प्रबयधन कार्यक्रम कार्यक्रमको लामग 
मबमनर्ोम्जर् रकम र .......दोस्रो पषलाइ एक मषु्ठ उपलब्ध गराउनेछ । 

२ दोस्रो पषले -------म्जल्ला-----------गाउाँपामलका ---------िडाको --------स्थानमा बवढ मा 
दईु मवहन मभत्र कार्यक्रम सभपन्न गनेछ । 

३ दोस्रो पषले प्रथम पष समष पेश गरेको स्िीकृर् संषीप्त कार्यर्ोजना बमोम्जमका सभपणुय 
कार्यहर प्रामबमधक मापदण्ड /नमयसको अमधनमा रवह सभपन्न गनेछ । 

४ कार्यक्रम संचालनका लामग आिश्र्क मनमायण सभबम्न्ध मडजाइन, इविमेट ,मबल  भपायइ र 
कार्य सभपन्न प्रमर्बेदन लगार्र्का कार्यहर र्था मनमायण ,खररद ढुिानी ,संचालन र जग्गाको 
ब्र्बस्था आद्बद दोस्रो  पषले गनेछ । 

५ दोस्रो पषले मनर्मानसुारको मबल भपायइ कार्य सभपन्न प्रमर्बेदन र आिश्र्क अन्र् कागजार् 
सवहर् भकु्तानीका लामग प्रथम पष समष पेश गरे पश्चार् स्थलगर् प्रामबमधक प्रमर्बेदनको 
आधारमा मानमसि ठहररए दोस्रो पषको िैङ्क खार्ामा एकमषु्ठ भकु्तानी द्बदनेछ । 

६ गााँउपामलका पश ु सेिा प्रामबमधकले र्र्ार गरेको कार्यसभपन्न प्रमर्बेदन र स्थलगर् प्रामबमधक 
प्रमर्बेदनको आधारमा समझौर्ा बमोम्जमको रकम भकु्तानी बैक खार्ा माफय र् गनेछ ।कार्यक्रम 
सभबम्न्ध प्रामबमधक सेिा टेिा समन्िर् र सहम्जकरण प्रथम पषले गनुय प्रनेछ । 

७ प्रथम पषले कुनै पमन बखर् संचामलर् कार्यको अनगुमन /मनररषण गरर सभझौर्ा मरु्ामबक 
कार्य भए/नभएको हेनय र आिश्र्क सल्लाह सझुाि द्बदन सक्नेछ । 



८ कार्यक्रम संचालनका लामग दौरान िा समपन्न भए पश्चार्को संचालन ,ममयर् सभभार 
,ब्र्बस्थापन जोम्खम र द्बदगोपनका लामग गररने कार्यहर र्था अप्रत्सर्ामसर् रपमा शृ्रम्जर् सबै 
प्रकारका दावर्त्सि र म्जभमेिारी दोस्रो पषको हनुेछ । 

९ दोस्रो पषले मामसक रपमा कार्यक्रमको प्रगमर् उपलब्धी एंि कारोिार सभबन्धी वििरणहर 
स्थानीर् र्हको पश ुसेिा शाखामा अमनिार्य रपमा उपल्ब्ध गराउन ुपनेछ । 

११ कार्यक्रम सचालनको क्रममा कुनै वििाद आएमा दबैु पषको आपसी समझदारीमा समाधान 
गररने छ । 

दोस्रो पषको र्फय बाटः            पवहलो पषको र्फय बाटः 

हस्र्ाषरः .....................               हस्र्ाषरः ..................... 

नामः               नामः  

पदः               पदः 

संस्थाको नामः          कार्ायलर्ः 

संस्थाकछापः                                     कार्ायलर्को छापः 

                       रोहिर 

हस्र्ाषरः .....................               हस्र्ाषरः ..................... 

नामः               नामः  

पदः               पदः 

 

इमर् सभबर् ्............ साल ............. मवहना ............. गरे् .............. रोज शभुम ्। 

अनसुचुी -६ 

पशपंुषी र्था मत्सस्र् प्रबधयन कार्यक्रम सभपादन गनय सभभामबर् वक्रर्ाकलापका सचुीमास ुममसन 

कार्यक्रम अनर्यगर् बाख्रा प्रबयधन कार्यक्रमः गोठ मनमायण र्था सधुार गने ।



 


