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त्रिवणेी गाउॉऩात्ररका 

स्थानीम याजऩि 
खण्ड् ३    सॊखमा् ५    प्रकाशन त्रभत्रत् २०७६/१०/१६ 

बाग २ 
त्रिवेणी गाउॉऩात्ररका 

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ को उऩदपा (२) फभोजजभ त्रिवेणी 
गाउॉऩात्ररका, योल्ऩाको गाउॉ कामयऩात्ररकारे फनाएको तऩत्रसरभा रेजखए फभोजजभको 

त्रनदेजशका सवयसाधायणको जानकायीको रात्रग प्रकाशन गरयएको छ । 

ऩश ुसेवा शाखाको कामयक्रभ सञ्चारन सम्फन्धी त्रनदेजशका, २०७६ 

गाउॉ कामयऩात्ररकाफाट स्वीकृत त्रभत्रत् २०७६/०९/२५ 

प्रभाजणकयण त्रभत्रत् २०७६/१०/१५ 

प्रस्तावना 

 नेऩारको सॊववधानभा व्मवस्था बए अनसुाय कृवष तथा ऩशऩुारन, कृवष उत्ऩादन, व्मवस्थाऩन, ऩश ु स्वास््म 
तथा ऩश ुप्रसायको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामयहरु स्थानीम तहफाट सम्ऩादन गनुयऩने बएको य सॊघीमता कामायन्वमनको 
सन्दबयभा फजेट कामयक्रभ, जनशजि तथा साधन श्रोतहरु स्थानीम तहभा हस्तान्तयण हुॉदै गयेको सन्दबयभा कृषक 
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सभदुामको जीववकोऩाजयनभा अनादद कारदेजख भहत्वऩूणय स्थान ओगटेको ऩशऩुारन व्मवसामराई ववववत्रधकयण, 

व्मवसामीकयण, आमभरुक तथा सम्भात्रनत ऩेशाको रुऩभा ववकास गयी ऩशधुनको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व अत्रबफवृि 
गदै ऩशजुन्म उत्ऩादनहरुभा (दधु, पुर य भास)ु मस त्रिवेणी गाउॉऩात्ररकाराई आत्भत्रनबयय फनाई योजगायी स्थाऩना य 
याविम उत्ऩादनभा सभेत मोगदान ददन मस गाउॉऩात्ररकाफाट सञ्चारन हनुे ऩश ु सेवा सम्फन्धी कामयक्रभहरुको 
प्रबावकायी कामायन्वमनको रात्रग स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ को उऩदपा (२) फभोजजभ 
मो कामयववत्रध जायी गयीएको छ । 

ऩरयच्छेद १ 

प्रायजम्बक 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् 
(क) मो त्रनदेजशकाको नाभ “ऩश ुसेवा शाखाको कामयक्रभ सञ्चारन सम्फन्धी त्रनदेजशका, २०७६” यहेको छ । 

(ख)  मो त्रनदेजशका त्रिवेणी गाउॉ कामयऩात्ररकाफाट स्वीकृत बएऩत्रछ प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसॉगरे अको अथय नरागेभा मस त्रनदेजशकाभा– 

(क) “त्रनदेजशका” बन्नारे ऩश ुसेवा शाखाको कामयक्रभ सञ्चारन सम्फन्धी त्रनदेजशका, २०७६ सम्झन ुऩदयछ । 

(ख) “गाउॉऩात्ररका” बन्नारे त्रिवेणी गाउॉऩात्ररका सम्झन ुऩदयछ । 

(ग)  “आत्रथयक ववकास सत्रभत्रत” बन्नारे त्रिवेणी गाउॉ कामयऩात्ररकारे गठन गयेको आत्रथयक ववकास सत्रभत्रत सम्झन ु
ऩदयछ । 

(घ)  “शाखा” बन्नारे त्रिवेणी गाउॉ कामयऩात्ररका कामायरमको ऩश ुसेवा शाखा य “कामयक्रभ” बन्नारे गाउॉऩात्ररकाको 
गाउॉसबाफाट स्वीकृत बएका ऩश ुसेवा सम्फन्धी कामयक्रभहरु सम्झन ुऩदयछ । 

(ङ)  “सेवा केन्र” बन्नारे ऩश ुसेवा शाखा भातहतभा त्रिवेणी ऺेिभा सञ्चात्ररत ऩश ुसेवा सम्फन्धी सेवा प्रदान गने 
ईकाइहरु सम्झन ुऩदयछ । 

(च)  “ऩश ु ववकास सत्रभत्रत” बन्नारे कामयक्रभ ऺेि तथा राबग्राही छनौट, भाऩदण्ड त्रनधाययण य अनगुभन तथा 
भलु्माङ्कनका रात्रग तोवकए फभोजजभका ऩदात्रधकायी यहने गयी गाउॉऩात्ररका स्तयभा गठन बएको कामयदर 
सम्झन ुऩदयछ । 

(छ) “राबग्राही” बन्नारे ऩश ुसेवा शाखाफाट कामयक्रभभा व्मवस्था बए अनसुाय अनदुान, ऩश ुउत्ऩादनभा प्रमोग हनु े
फस्त,ु साभग्री तथा उऩकयणहरु य सेवा प्राप्त गने कृषक/कृषक सभूह/सत्रभत्रत/सहकायी/उद्यभी/त्रनजी व्मवसामी 
तथा सॊस्था सभेतराई जनाउॉछ । 

३. उद्दशे्म् मस त्रनदेजशकाको उद्दशे्म देहाम फभोजजभ यहेकाछन ्– 

(क) त्रिवेणी गाउॉऩात्ररकाको बौगोत्ररक ऺेि तथा हावाऩानी सहुाउॉदो ऩश ुववकास सम्फन्धी ददघयकात्ररन मोजनाहरु 
तजुयभा गने गयाउने । 
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(ख) ऩश ुसेवा कामयक्रभको प्रबावकायी कामयन्वमनका रात्रग आवश्मक कामयववत्रधहरुको तजुयभा गने गयाउने । 

(ग) त्रिवेणी गाउॉऩात्ररकाभा ऩशऩुारन व्मवसामको व्मवसामीकयण, आधतु्रनकीकयण, औद्योत्रगकीकयण य 
ववववत्रधकयणभा सहमोग ऩमुाउने । 

(घ)  त्रिवेणी गाउॉऩात्ररकाराई दधु, भास ुय पूरभा आत्भत्रनबयय बई तथा अत्रतरयि उत्ऩादन त्रनकासी प्रवर्द्यन गनय 
सहमोग ऩमुायउने । 

(ङ)  ऩशऩुारन ऩेशाको सम्भान, सयुऺा तथा सहमोग ऩमुायउन े।  

४. कामयनीत्रत् दपा ३ फभोजजभको उद्देश्म प्रात्रप्तका रात्रग देहामको कामयनीत्रत अऩनाइनेछ – 

क)  ऩश ु जन्म वस्तहुरुको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व अत्रबवृवि गयी गाउॉऩात्ररकाराई दधु, पुर य भासभुा 
आत्भत्रनबयय फनाउन,े भलु्म शृ्रॊखराको ववकास गने तथा अत्रतरयि उत्ऩादनको त्रनमायत प्रवर्द्यनका रात्रग ववशेष 
कामयक्रभहरुको तजुयभा तथा कामयन्वमन गदै रत्रगनेछ ।  

ख)  कृषक सभदुामभा आधारयत सभूह, सत्रभत्रत, सहकायी, व्मवसामी, ऩश ु स्वास््मकभॉ, ऩशऩुारन ववऻ सभेतको 
ऩयाभशयभा गाउॉऩात्ररकाभा ऩश ु ऩारन व्मवसामको सॊबाव्मताको आधायभा ऩशऩुारन प्रफर्द्यन, ऩश ु फस्तकुो 
उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वृवि तथा फजाय प्रफियन सम्फन्धी ददघयकात्ररन मोजना य कामयक्रभहरु तजुयभा तथा 
कामयन्वमन गदै रत्रगनेछ ।  

ग)  ऩायदजशयता तथा जवापदेवहताको त्रसद्दान्त अॊत्रगकाय गयी ऩश ु सेवा सम्फन्धी कामयक्रभहरुको प्रबावकायी 
कामयन्वमनका रात्रग कामयववत्रधहरुको तजुयभा गयी कामायन्वमन गदै रत्रगनेछ ।  

घ)  उन्नत प्रववत्रधको उऩमोग गयी ऩशऩुारन व्मवसामको व्मवसामीकयण, औधोत्रगकीकयण, ववववधीकयण य 
आधतु्रनकीकयणभा सहमोग ऩमुायउन रागत साझेदायीभा ववशेष कामयक्रभहरुको तजुयभा तथा कामयन्वमन गदै 
रत्रगनेछ । 

ऩरयच्छेद २ 

कामयक्रभ सम्फन्धी 
५. कामयक्रभहरुको वकत्रसभ् देहामभा उल्रेख गयीएका कामयक्रभहरुको तजुयभा तथा कामयन्वमन गयीनेछ- 

(क) ऩश ु सेवा प्रसाय कामयक्रभ् मस कामयक्रभ अन्र्तगत कृषक ऺभता अत्रबवृवि प्रववत्रध प्रसाय, जनचेतना प्रवधयन 
कृत्रिभ गबायधान तथा प्राकृत्रतक गबायधान सेवा ५०% अनदुान सहमोगभा च्माऩकटय त्रफतयण, ५०% रागत 
सहबात्रगताभा दाना खाने डुढ सवहतको बकायो सधुाय सम्फन्धी कामयक्रभहरु ऩदयछन ्। 

(ख) ऩश ुववकास सेवा कामयक्रभ् मस कामयक्रभ अन्तगयत ऩश ुउत्ऩादन, ऩशऩुारन व्मवस्थाऩन य ऩश ुप्रजनन ्सेवा 
सम्फन्धी कामयक्रभहरु ऩदयछन ्। 

(ग)  ऩश ुस्वास््म सेवा कामयक्रभ् मस कामयक्रभभा ऩश ुउऩचाय, जचयपाय, फन््माकयण, ऩश ुयोग त्रनदान, प्रमोगशारा 
सञ्चारन य ऩश ुयोगहरु ववरुि खोऩ, ऩश ुस्वास््म जलरत्रनक घमु्ती सेवा सम्फन्धी कामयक्रभहरु ऩदयछन ्। 
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(ङ)  ऩश ु स्वास््म त्रनमभन कामयक्रभ् मस कामयक्रभ अन्तगयत ऩशऩुन्छी पभय, फधस्थर, भास ुऩसर, ऩश ुऔषत्रध 
ऩसर (जैववक ऩदाथय सभेत), ऩश ुस्वास््मकभॉ, ऩशजुन्म उद्योग, डेयी ऩसर य ऩश ुजन्म वस्तहुरुको सॊकरन 
केन्र सभेतको त्रनमभन गने साथै ऩश ु स्वास््मकत्रभयहरु तथा सयोकायवाराहरुसॉग ववत्रबन्न गोवि अन्तवक्रय मा 
कामयक्रभहरु ऩदयछन ्। 

(च)  ऩशऩुॊऺी फजाय सम्फन्धी कामयक्रभ् मस कामयक्रभ अन्तगयत गाउॉऩात्ररका त्रबिभा ऩशजुन्म ऩदाथयको फजाय 
भलु्म, आमात त्रनमायत त्थाङ्क सॊकरन तथा प्रषेण ५०% अनदुान सहमोगभा जजउॉदो ऩश ु सॊकरन केन्र 
स्थाऩना, ऩश ु जन्म वस्तहुरुको सॊकरन केन्र स्थाऩना, फधस्थर व्मवस्थाऩन, भासऩुसर सधुाय, ऩश ु जन्म 
उद्योगहरुको स्थाऩना जस्ता कामयक्रभहरु ऩदयछन ्। 

(छ)  ऩशऩुॊजऺ पाभय सदुृवढकयण सहमोग स्थाऩना, प्रवयिन कामयक्रभ् मस कामयक्रभभा नमाॉ ऩशऩुन्छी पाभय स्थाऩना 
तथा दताय य अत्रबरेजखकयण, नमाॉ पाभय स्थाऩनाभा प्रोत्साहन कामयक्रभको तजुयभा, ऩयुाना ब्मवसावमक ऩशऩुन्छी 
पाभयको सयुऺा गनय ववत्रबन्न पाभय प्रवियन, प्रस्तावभा आधारयत पाभय सधुाय मवुा रजऺत अनदुान कामयक्रभ, 

५०% अनदुानभा फाख्रा खोय सधुाय, फोका अनदुान, ऩश ुववभा चेतना तथा सहमोग कामयक्रभको तजुयभा जस्ता 
कामयक्रभहरु ऩदयछन ्। 

ज)  ऩशऩुन्छी ऩारन सभूह ऩरयचारन कामयक्रभ् ऩशऩुन्छी ऩारन सभूह गठन, दताय, नववकयण, अत्रबरेजखकयण 
कामयक्रभ ऩदयछन ्।  

(झ) भाछाऩारन व्मवसाम प्रवर्द्यन कामयक्रभ् भाछा ऩारक कृषकहरुका रात्रग पाभय सधुाय सहमोग कामयक्रभ, नमाॉ 
स्थाऩना सहमोग कामयक्रभ, नमाॉ जातका भाछा बयुा सहमोग कामयक्रभ, भाछाऩोखयी सधुाय तथा स्थाऩना 
कामयक्रभ, औषत्रध सेवा कामयक्रभ जस्ता कामयक्रभहरु ऩदयछन ्।  

(ञ)  ऩश ुसेवा ऩमयटन प्रवर्द्यन कामयक्रभ् ऩशऩुारन पाभयको भा्मभफाट अ्ममन अवरोकन गनय रामक बएको 
पाभयराई ववत्रबन्न प्रकायका प्रोत्साहन कामयक्रभ ऩदयछन ्। 

(ट)  ऩश ुआहाया सेवा (घाॉस ववकास) कामयक्रभ: ऩशऩुन्छीराई आवश्मक ऩने ववत्रबन्न प्रकायका वहॉउदे, फषे, डारे, 

कोष,े अकाशे घाॉसको ववउ फेनाय ववतयण तथा नसययी स्थाऩना, त्रभनयर ब्रक फनाउने य खवुाउने प्रववत्रधको 
ववकास जस्ता कामयक्रभ ऩदयछन ्।  

(ठ)  प्राववत्रधक सेवा टेवा कामयक्रभ् गाउॉऩात्ररका स्तयीम ऩश ु ववकास सत्रभत्रतको फैठक, कभयचायीहरुको ऺभता 
अत्रबफवृि तात्ररभ ऩशऩुारक कृषकहरुका रात्रग भागभा आधारयत ववत्रबन्न प्रकायका स्थरगत तात्ररभ 
कामयक्रभहरु ऩदयछन ्।  

(ड)  जन चेतना अत्रबफिृी कामयक्रभ् ऩशऩुारनसॉग सम्फजन्धत ववत्रबन्न प्रकायका जनचेतना भरुक कामयक्रभ गोिी, 
फरेुवटन प्रकाशन, त्ररपरेट प्रकाशन, ऩिऩत्रिकाफाट प्रचाय तथा प्रसाय कामयक्रभ, स्कुर जशऺा कामयक्रभ 
ऩदयछन ्।  
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(ढ)  सधुाय कामयक्रभ् ५०% रागत सहबात्रगताभा ऩशऩुन्छी खोय, गोठ सधुाय कामयक्रभ, भास,ु डेयी ऩसर सधुाय 
कामयक्रभ ऩदयछन ्।   

(ण)  भेत्रसनयी अनदुान य ऩशऩुन्छी ढुवानी अनदुान कामयक्रभ् च्मापकटय, दाना ग्राण्डय भेत्रसन, त्रभल्क लमान, ऩश ु
फस्त ुखरयद तथा ढुवानी अनदुान इत्मादी आधा कृषकरे व्महोने गयी अनदुान य ५०% अनदुान कामयक्रभ 
ऩदयछन ्।  

(त) कुखयुाऩारन ऩोषण सधुाय कामयक्रभ् भागभा आधायीत ५०% अनदुानभा आठ हपे्त स्थानीम कुखया, न्म ु
हेम्ऩसामय, अिोरोऩ कुखयुाको चल्रा ववतयण कामयक्रभ ऩदयछन ्।  

(थ)  दधुभा आत्भात्रनबयय कामयक्रभ् सम्बावना य भागभा आधायीत गाइय, बैंसी सभूह गठन, सो सभूहभा तारीभ 
सञ्चारन ५०% रागत सहबात्रगताभा बकायो सधुाय, च्माऩकटय ववतयण, दधुारू ऩश ुढुवानी अनदुान, ऩयजजवव 
त्रनमन्िण, ऩश ुववभा, ट्यात्रगङ्ग जस्ता कामयक्रभ करष्टयभा ऩदयछन ्। 

(द)  भासभुा आत्भात्रनबयय कामयक्रभ् सम्बावना य भागभा आधायीत फाख्राऩारन सभूह गठन, सो सभूहभा स्थरगत 
तारीभ सञ्चारन खोय सधुाय, प्रजनन मोग्म फोका ववतयण ववतयण, ऩयजजवी त्रनमन्िण, ऩश ु त्रफभा, ट्यात्रगङ्ग 
जस्ता कामयक्रभ लरष्टयभा ऩदयछन ्। 

 आवश्मकताको आधायभा सभम सभमभा ववत्रबन्न कामयक्रभहरुको तजुयभा गयी कामायन्वमन गरयनेछ ।  

६. कामयक्रभहरुको अवत्रध् कामयक्रभहरु तजुयभा गदाय ऩश ु ववकास सत्रभत्रतरे देहाम अनसुायको कामयक्रभ अवत्रध 
उल्रेखगयी ऩशसेुवा शाखा भापय त गाउॉ कामयऩात्ररकाभा ऩेश बै स्वीकृत बए अनसुायको कामयक्रभ अवत्रध त्रनधाययण 
हनुेछ ।  

(क) ददघयकात्ररन कामयक्रभ् ऩाॉच फषय बन्दा राभो अवत्रधसम्भ कामयन्वमनभा यहने कामयक्रभहरु । 

(ख) भ्मकारीन कामयक्रभ् त्रतन देजख ऩाॉच फषयको अवत्रधसम्भ त्रनयन्तय कामयन्वमनभा यहने कामयक्रभहरु । 

(ग) अल्ऩकारीन कामयक्रभ् एक आत्रथयक वषय त्रबिभा सम्ऩन्न बैसलने कामयक्रभहरु । 

७.  कामयक्रभहरु कामायन्वमन हने्  कामयक्रभहरु तजुयभा बै गाउॉसबावाट स्वीकृत बए ऩश्चात स्वीकृत कामयक्रभहरु मसै 
त्रनदेजशका अनसुाय कामायन्वमन हनुेछ । 

८.  कामयक्रभ सञ्चारन कामयववत्रध तथा बिुानी प्रवक्रमा् 
(क) ऩश ु सेवा शाखाका ऩकेट जोन कामयक्रभ तथा अन्म कामयक्रभ सञ्चारनका रात्रग सम्बाव्मताको आधायभा 

गाउॉऩात्ररकाका सातवटै वडाका उऩमिु टोरफस्ती छनौट तथा प्रथत्रभवककयण गाउॉ कामयऩात्ररकाको फैठकरे 
गनेछ । गाउॉ कामयऩात्ररकाको फैठकरे ऩकेट जोन तथा अन्म कामयक्रभ सञ्चारनका रात्रग टोरफस्ती छनौट 
गनुयऩूवय सम्फजन्धत वडा कामायरमराइय सभेत याम सझुाव भाग गनुय ऩनेछ । सम्फजन्धत वडा कामायरमरे वडा 
अन्तगयतका अगवुा कृषक, कृषक सभूह, कृवष सहकायी, कृवष पाभयहरूसॉग छरपर तथा ऩयाभशय गयी 
सञ्चारन गनय सवकने कामयक्रभ तथा टोरफस्ती सम्फन्धी याम तथा सझुाव गाउॉ कामयऩात्ररकाको फैठकभा ऩेश 
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गनुय ऩनेछ । गाउॉ कामयऩात्ररकारे ऩकेट जोन तथा सोही अनसुायका अन्म कामयक्रभ सञ्चारनका रात्रग 
टोरफस्ती सञ्चारन गदाय देहामका आधायहरू त्ररन ुऩनेछ– 

 बौगोत्ररक, प्राववत्रधक य वातावयणीम वहसाफरे कामयक्रभ सञ्चारनका रात्रग उऩमिु यहेको । 

 तरुनात्भक रूऩभा अन्म ऺेिको बन्दा कामयक्रभसॉग सम्फजन्धत गत्रतववत्रधहरू फढी बएको । 

 कामयक्रभसॉग सम्फजन्धत कृषकहरूको फाहलु्मता यहेको । 

 सञ्चारन हनुे कामयक्रभको ववस्तायको प्रशस्त सम्बावना यहेको । 

 कामयक्रभ प्रत्रत कृषकहरूको झकुाव तथा प्रबावकायी कामायन्वमनको सम्बावना यहेको । 

 ववगतभा कामयक्रभसॉग सम्फजन्धत ऩवहचान स्थावऩत बएको ।  

 कामयक्रभ अनसुायका अन्म अनकुुरता जस्तै त्रसॊचाइय तथा ऩानीको प्रमाप्तता, मातामातको सवुवधा, 
त्रफजतु्रर फजिको सवुवधा, घाॉस तथा घाॉस खेतीको सम्बावना इत्मादी । 

(ख) गाउॉ कामयऩात्ररकाको फैठकरे कामयक्रभ सञ्चारन हनुे टोरफस्ती य कामयक्रभको त्रनणयम गये ऩश्चात तऩत्रसर 
अनसुाय गनुय ऩनेछ– 

 ऩकेट जोनको सन्दबयभा छनौट बएका टोरफस्तीभा १५-२५ जना कृषकहरू यहने गयी एक वा 
एक बन्दा फढी कृषक सभूहको गठन गनुय ऩदयछ । सम्फजन्धत वडा कामायरम य ऩश ुसेवा शाखारे 
सभूह गठनभा सहजजकयण गनुय ऩनेछ । 

 अन्म कामयक्रभको हकभा अगवुा कृषक, दताय बएका कृषक सभूह, ऩश ुपाभय, सहकायी आदीरे 
कामयक्रभभा सहबागी सहबात्रगता जनाउन सलनेछन ्। 

(ग) ऩश ु सेवा शाखारे कामयक्रभभा सहबागी हनु इयकाइगत रागत तथा कृमाकराऩहरू प्रष्ट उल्रेख बएको 
प्रस्ताव/प्रस्तावना ऩेश गनयका रात्रग कजम्तभा १५ ददने सावयजत्रनक सूचना जायी गनुय ऩनेछ ।  

(घ) कामयक्रभ सञ्चारन गनय इयच्छुक कृषक सभूहहरूरे सूचनाभा भाग बएअनसुायका कागजातहरू सॊरग्न याखी 
इयकाइगत रागत तथा कृमाकराऩहरू प्रष्ट उल्रेख बएको कामयक्रभ प्रस्तावना तोवकएको म्मादत्रबि ऩश ुसेवा 
शाखाभा ऩेश गनुय ऩनेछ । 

(ङ) सूचनाको म्माद त्रबि रयतऩूवयक प्राप्त बएका ऩसु्ताव/प्रस्तावनाहरूराइय ऩश ुसेवा शाखा प्रभखुरे अनसुचुी १ 
फभोजजभ गदठत ऩशु ववकास सत्रभत्रत सभऺ त्रनणयमाथय ऩेश गनुय ऩनेछ । ऩश ुववकास सत्रभत्रतको फैठक फसी 
ऩेश बएका प्रस्ताव तथा सॊरग्न कागजातहरू सभेतको अ्ममन तथा अनसूुजच ६ फभोजजभ भलु्माॊकन गयी 
तोवकएको कामयक्रभ सञ्चारन गनय सभूह छनौट गनुय ऩनेछ । 

(च) छनौट बएका सभूह/सभूहहरूरे सभूह सञ्चारन ववधान फनाइय त्रनणयम सवहत गाउॉऩात्ररकाको ऩश ु सेवा 
शाखाभा दताय गनुय ऩदयछ । शतप्रत्रतशत अनदुान कामयक्रभ बए सोही अनसुाय य साझेदायीभा सञ्चारन हनु े
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कामयक्रभ बएभा आफ्नो सभूहको तपय फाट रगानी हनु े यकभको फन्दोफस्त गयी गाउॉऩात्ररकाको कामयक्रभ 
शाखाभा कामयक्रभको सम्झौता गनुय ऩदयछ । 

(छ) कामयक्रभ सम्झौता ऩश्चात सम्फजन्धत सभूहको अ्मऺ, सजचव य ऩश ु सेवा शाखाको प्रभखुको सॊमिु 
दस्तखतफाट सञ्चारन हनुे गयी फैंक खाता खोल्न ु ऩदयछ य सम्झौतानसुायका कृमाकराऩ सञ्चारन गनुय   
ऩदयछ । गाउॉऩात्ररका य सभूहत्रफचको सम्झौता कामयक्रभ कामायन्वमनको भूर आधाय भात्रननेछ । 

(ज) सभूहरे सम्झौतानसुायको कामय सम्ऩन्न बए ऩश्चात गाउॉऩात्ररका स्तयीम अनगुभन सत्रभत्रतराइय अनगुभनको रात्रग 
फोराउन ुऩनेछ । अनगुभनका क्रभभा ऩश ुसेवा शाखा प्रभखुराइय आभजन्ित सदस्मभा अत्रनवामय याख्न ुऩनेछ ।  

(झ) अनगुभन सत्रभत्रतरे प्रस्ताव तथा सम्झौतानसुाय गये/नगयेको एवकन गयी कामय सम्ऩन्न प्रत्रतवेदन उऩरब्ध 
गयाए ऩश्चात सत्रभत्रतरे त्रनणयम सवहत गाउॉऩात्ररकाभा अजन्तभ बिुानी भाग गनुय ऩनेछ । कामयक्रभ शाखा तथा 
रेखा शाखारे ऩेश बएका त्रफर/त्रफजक, बयऩाइय, सावयजत्रनक सनुवुाइयको प्रत्रतवेदन, सम्फजन्धत वडाको 
त्रसपारयस, अनगुभन प्रत्रतवेदन तथा सॊरग्न अन्म कागजातको भलु्माॊकन गयी अन्तीभ बिूानी ददन ुऩदयछ ।  

९.  अनदुान प्रवाहका शतयहरू् 
(क) कृषक सभूहको तपय फाट साझेदायी हनुे यकभको फन्दोवस्त सभूह स्वमॊरे अत्रनवामय रूऩभा गनुय ऩनेछ साथै सम्झौताभा 

उल्रेजखत वक्रमाकराऩहरू बन्दा फाहेकको सन्दबयभा सभूह स्वमॊरे फेहोने वा श्रोतको व्मवस्था गनुय ऩनेछ । 

(ख) अनदुान प्राप्त गने कृषक सभूहरे कजम्तभा ऩाॉच वषयसम्भ कामयक्रभराइय त्रनयन्तयता ददन ुऩनेछ । 

(ग)  कृषक सभूह वा कृषकहरूरे कामयक्रभको प्रगत्रत वववयण चौभात्रसक रूऩभा ऩश ु सेवा शाखाभा ऩठाउन ु 
ऩनेछ । 

(घ)  कामयक्रभसॉग सम्फजन्धत ऩश ुतथा फारीहरूको सम्बव बएसम्भ त्रफभा गनुय ऩनेछ । 

(ङ)  अनदुान यकभको दरुूऩमोग बएको ऩाइएभा त्मस्ता अनदुानग्राहीफाट प्रचत्ररत कानून फभोजजभ सयकायी 
फाॉकी सयह अनदुान यकभ असरु उऩय गरयनेछ । 

(च) सम्झौता भतुाववकको कामय त्रनधायरयत सभमत्रसभा त्रबि उच्च गणुस्तय कामभ याखी सम्ऩन्न गने दावमत्व 
सम्फजन्धत अनदुानग्राही कृषक सभूहको हनुछे । 

(च)  अन्म शतयहरू सम्झौताभा उल्रेख बए अनसुाय हनुेछ । 

ऩरयच्छेद ३ 

सेवा सञ्चारन सम्फन्धी 

१०. सेवा सञ्चारन प्रवकमा् 

(क) ऩश ु सेवा शाखाफाट त्रनमत्रभत रुऩभा सञ्चारन हनु े सेवाको वववयण अनसूुची ४ भा उल्रेख बए अनसुाय  
हनुेछ । ऩश ु सेवा शाखा भातहतका सेवा केन्र/ऩशऩुॊऺी उऩचाय कऺरे अनसूुची ४ भा उल्रेख बएका 
सेवाहरु ऩूणय वा आॊजशक रुऩभा सञ्चारन गनेछन ्।  
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(ख)  अन्म तथा ववशषे कामयक्रभको सेवा सञ्चारन प्रकृमा अनसूुची ५ भा उल्रेख बए फभोजजभको प्रकृमाफाट 
हनुेछ । कामयववत्रध स्वीकृत बैसकेका कामयक्रभहरुको हकभा सम्फन्धीत कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववत्रधभा 
व्मवस्था बए फभोजजभ हनुछे । 

(घ)  कुनै ववजशि प्रकृत्रतको कामयक्रभ सञ्चारनका रात्रग फाह्य ऩयाभशयदाता तथा सेवा प्रदामकको आवश्मकता 
ऩयेभा ऩश ुववकास सत्रभत्रतरे ऩयाभशयदाता तथा सेवा प्रदामकको छनौट गयी शाखा भापय त सेवा सञ्चारन गनय 
गयाउन सलनछे । 

(ङ)  सेवा सञ्चारन सम्फन्धी भाऩदण्ड ऩश ुववकास सत्रभत्रतरे स्वीकृत गये अनसुाय हनुछे । 

(च)  अनदुान बिुानी सम्फन्धी व्मवस्था प्रचत्ररत ऐन त्रनमभ य सॊझौताभा उल्रेजखत शतय अनसुाय हनुेछ । 

११. सेवा शलु्क् त्रनमत्रभत सेवा प्रवाह गदाय राग्ने सेवा शलु्क गाउॉ कामयऩात्ररकारे तोके अनसुाय हनुेछ तय अन्म 
तथा ववशेष कामयक्रभ कामायन्वमन गदायका फखत कामयववत्रध तथा सॊझौताभा उल्रेख बए अनसुायको सेवा प्रदान 
गदाय राबग्राहीफाट कुनैऩत्रन प्रकायको सेवा शलु्क त्ररन ऩाईने छैन । 

१२. अनगुभन तथा भलु्माङ्कन् 

(क) कामयक्रभको सञ्चारन एवॊ प्रबावकारयताको फायेभा ऩश ु सेवा शाखा, ऩश ु ववकास सत्रभत्रत य गाउॉऩात्ररका 
स्तयीम अनगुभन सत्रभत्रतरे आऩत्रस सभन्वम गयी आवत्रधक रुऩभा कामयक्रभ सञ्चारनको अनगुभन गयी सो को 
प्रत्रतवेदन गाउॉ कामयऩात्ररकाभा ऩेश गनुय ऩनेछ । 

(ख)  दैत्रनक तथा भ्रभण खचय बिुानी नहनुे अवस्थाभा अनगुभनकतायको दैत्रनक ऩारयश्रत्रभक ऩश ुववकास सत्रभत्रतरे 
त्रनधाययण गये फभोजजभ हनुछे । 

१३. कामयक्रभभा सॊरग्न त्रनकामहरुको बतू्रभका् कामयक्रभभा सॊरग्न त्रनकामहरुको बतू्रभका कामयक्रभ कामायन्वम 
कामयववत्रधभा उल्रेख बए फभोजजभ हनुेछ । कामयववधी तम नबैसेकेका कामयक्रभहरुको हकभा कामयमोजना वा 
राबग्राहीसॉग को सॊझौताभा उल्रेख बए अनसुाय हनुेछ । 

१४. तात्ररभ तथा गोवि सञ्चारन् स्वीकृत कामयक्रभ अनसुाय तात्ररभ तथा गोवि सञ्चारन गदाय राग्न े फजेट तथा 
बौत्रतक साभग्रीहरु ऩश ुववकास सत्रभत्रतफाट त्रनधायरयत भाऩदण्ड तथा अनसूुजच ७ अनसुाय हनुेछ । 

१५. खचयको भाऩदण्ड् अनसूुची ७ फभोजजभ हनुछे ।  

१६. कुनै कामयक्रभ खचय गनय असहज तथा अस्ऩष्ट बएभा कामयक्रभको खचय जशषयक रागत तमाय ऩायी ऩश ुववकास 
सत्रभत्रतका अ्मऺफाट स्वीकृत गयाई खचय गनय सवकनेछ ।  
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१७. ववत्रबन्न अनदुानभा राबग्राही छनौट गदाय कुनै ऩत्रन त्रनकामफाट अनदुान नत्ररएका कृषकराई भखुम प्राथत्रभकता 
ददईनेछ ।  

१८. त्रनदेजशकाको व्माखमा् कामयक्रभ कामायन्वमनका त्रसरत्रसराभा मस त्रनदेजशकाको कुनै प्रावधानरे कुनै फाधा 
अड्चन आएभा वा त्रनदेजशकारे स्ऩष्ट रुऩभा व्माखमा नगयेभा त्मसको व्माखमा गने तथा त्मसराई स्ऩष्ट गने 
अत्रधकाय ऩश ुववकास सत्रभत्रतभा त्रनवहत यहनछे । 

१९. अनसूुचीभा सॊशोधन् अनसूुचीको हेयपेय तथा थऩघट गनय सवकनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ऩश ुसेवा शाखाको कामयक्रभ सञ्चारन सम्फन्धी त्रनदेजशका, २०७६ 

खण्ड् ३                सॊखमा् ५                प्रकाशन त्रभत्रत् २०७६/१०/१६ 

 

 

10 

अनसूुची–१ 

(दपा ८ (क) सॉग सम्फन्धीत) 

ऩश ुववकास सत्रभत्रत गठन ( ७ जना) 

१.  गाउॉऩात्ररका अ्मऺ        – सॊमोजक 

२.  गाउॉऩात्ररका उऩा्मऺ      – सदस्म 

३.  प्रभखु प्रशासवकम अत्रधकृत      – सदस्म  

३.  आत्रथयक त्रफकास सत्रभत्रत सॊमोजक     – सदस्म 

४.  शाखा प्रभखु, कृवष ववकास शाखा     – सदस्म 

५.  गाउॉसबा सदस्म भ्मेफाट सॊमोजकरे तोकेको (१ भवहरा, १ ऩरुुष) – सदस्म 

६.  शाखा प्रभखु, ऩश ुसेवा शाखा      – सदस्म सजचव 
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अनसूुची–२ 

(दपा ८ (ख) सॉग सम्फन्धीत) 
प्रस्ताव आह्वान सम्फन्धी सूचना 

गाउॉ कामयऩात्ररका, ऩश ुसेवा शाखाको प्रस्ताव आव्हान सम्फन्धी सूचना 
ऩथभ ऩटक प्रकाजशत त्रभत्रत त्रभत्रत २०....../....../....... 

मस शाखाको आ.व. २०...../..... को स्वीकृत फावषयक कामयक्रभ अनसुाय ......................................... 
कामयक्रभहरु सञ्चारन गनयको रात्रग त्रिवेणी गाउॉऩात्ररकाभा यहेका व्मवसावमक कृषक/सभूह/सत्रभत्रत/सहकायी/ऩशऩुारन 
पाभयहरुफाट प्रस्ताव/त्रनफेदन आह्वानको रात्रग मो सावयजत्रनक सूचना प्रकाजशत गयीएको छ । इच्छुक उल्रेजखत 
कृषक/सभूह/सत्रभत्रत/सहकायी/ऩशऩुारन पाभयहरुरे मो सूचना प्रथभ ऩटक प्रकाजशत बएको त्रभत्रतरे १५ औॊ ददन  
(त्रभत्रत २०....../....../.......) को ददउॉसो १२.०० फजे त्रबि तऩत्रसरका उल्रेजखत कामयक्रभ रात्रग तोवकएको ढाॉचा 
अनसुायको आवेदन पायाभ त्रिवेणी गाउॉ कामायऩात्ररका, ऩश ुसेवा शाखाभा ऩेश गनय हनु जानकायी गयाईन्छ । ववस्ततृ 
जानकायीका रात्रग ऩश ु सेवा शाखा त्रिवेणी गाउॉऩात्ररकाभा सम्ऩकय  याख्नहुनु अनयुोध छ । साथै रयत नऩगेुका वा 
म्माद नाघी प्राप्त हनु आएका प्रस्तावहरु छनौटका रात्रग सभावेश हनु नसलने व्महोया सभेत जानकायी  गयाइन्छ ।  

रागत साझेदायी तथा अनदुानभा सञ्चारन गने कामयक्रभहरु 

त्रस. नॊ. कामयक्रभहरु सॊखमा 
   

आवेदनका साथ सजम्भत्ररत हनुऩुने कागजातहरु् 

१.  रु. १० को हरुाक वटकट टाॊस गयेका आवेदन पायाभ — १ प्रत्रत 

२.  आवेदकको नागयीकताको प्रत्रतत्ररवऩ — १ प्रत्रत 

३.  सभूह/सत्रभत्रत/सहकायी/पाभय दताय सम्फन्धी कागजातका प्रत्रतत्ररवऩहरु — १ प्रत्रत 

४.  सभूह/सत्रभत्रत/सहकायी/पाभयहरुको आवेदन ऩेश गने सम्फन्धभा बएको त्रनणयमको प्रत्रतत्ररवऩ—१ प्रत्रत 

५.  सभूह/सत्रभत्रत/सहकायी/पाभय सञ्चारकरे सम्फजन्धत ववषमभा तात्ररभहरु त्ररएको बए तात्ररभ/अनबुव सम्फन्धी 
कागजातहरुको प्रत्रतत्ररवऩ — १ प्रत्रत 

६.  सम्फजन्धत वडा कामायरमको जशपारयस ऩि — १ प्रत्रत 

७.  आन्तरयक याजश्व कामयरम दताय प्रभाणऩि प्रत्रतत्ररऩी — १ प्रत्रत 

८.  कय चिुा प्रभाणऩिको प्रत्रतत्ररऩी — १ प्रत्रत 

९. प्रस्तावको हकभा सञ्चारन गने कामयक्रभको अनसूुची–३ अनसुायको प्रस्ताव य  

१०. त्रनफेदन भाग बएको हकभा भोटा भोटी रागत वववयण– १ थान    
                                                      त्रिवेणी  गाउॉऩात्ररका, ऩश ुसेवा शाखा 
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अनसूुची–३ 

(दपा ८ (ख) सॉग सम्फजन्धत) 
प्रस्तावको ढाॉचा 

प्राववत्रधक य आत्रथयक प्रस्ताव ऩि 

क) प्राववत्रधक प्रस्ताव 

१ प्रस्ताववत कामयक्रभको नाभ  

२ कामयक्रभ कामायन्वमन हनु ेस्थानको ठेगाना  

३ आवेदकको नाभ  

४ ठेगाना   

५ आवेदकको सम्ऩकय  टेत्ररपोन नॊ.   

६ आवेदक सभूह/सत्रभत्रत/पभय/उद्योग/व्मवसामको दताय नम्फय    

७ दताय बएको कामायरम य त्रभत्रत  

८ 
आवेदक सभूह/सत्रभत्रत/पभय/उद्योग/व्मवसामको उभेय (दताय वा स्थाऩना 
ऩश्चातको अवधी फषयभा) 

 

९ ऩान दताय नम्फय   

१० प्रस्ताववत कामयक्रभको अनभुात्रनत रागत रु.  

११ प्रस्तावकरे आफ्नै श्रोतफाट व्महोने यकभ रु.  

१२ भाग यकभ रु. (अनदुान रागत)  

१३ प्रस्ताववत कामयक्रभको उद्दशे्म 

१३.१  

१३.२  

१३.३  

१४ प्रस्ताववत कामयक्रभ कामायन्वमन स्थरभा ववद्यभान बौत्रतक ऩूवायधायहरु 

१४.१ 
सडक सवुवधा 
(छ/छैन) 

 नजजकको फजायको नाभ  

१४.२ 
कस्तो सडक छ 
(कजच्च/ऩदि) 

 फजाय सम्भको दयुी (वक.भी.)   

१४.३ 
त्रफजरुीको सवुवधा 
(छ/छैन) 

 सदयभकुाभ देजखको दयुी (वक.भी.)  
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१४.४ 
खानेऩानीको 
सवुवधा (छ/छैन)  

 जग्गाको स्वात्रभत्व (आफ्नै/त्ररज)  

१४.५ 

आफ्नै स्वात्रभत्वको बवन, भेजशनयी, सवायी साधन य मन्ि उऩकयणको वकत्रसभ य सॊखमा उल्रेख गने 

क्र.स. वववयण सॊखमा अवस्था 
१    
२    

१५ प्रस्ताववत कामयक्रभफाट प्रत्मऺ राबाजन्वत हनुेको सॊखमा  
१६ रजऺत सभदुाम (अप्रत्मऺ राबाजन्वत हनुेको सॊखमा)  
१७ प्रस्ताववत कामयक्रभफाट सम्ऩन्न गयीने कृमाकराऩहरुको वववयण 
१७.१  
१७.२  
१७.३  
१७.४  
१८ कृमाकराऩ कामायन्वमन मोजना 

१८.१ 

क्र.स. कृमाकराऩ भवहना 
  १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 
              
              

१९ 

कामयक्रभ सभात्रप्त ऩश्चात अऩेजऺत उऩरजब्धहरु (फुॊदागत रुऩभा सम्बव बए ऩरयभाण सभेत खरुाउने) 
 
 
 

२० 
प्रस्ताववत कामयक्रभभा अन्म त्रनकामहरु सभेत साभेर हनुे बए त्रतनको नाभ य सहकामय यकभ खरुाउन े

 

२०.१ 
क्र.स. सहकामय गने अन्म त्रनकामहरुको नाभ सहकामय यकभ रु. 
   
   

२१ प्रस्तावकरे ववगत वषयभा सम्ऩन्न गयेका उल्रेखत्रनम कामयहरु (प्रस्ताववत कामयक्रभसॉग भेर खाने भाि) 
२१.१  
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२१.२  
२१.३  
२२ उऩयोि कामय सम्ऩादनका रागी बएको रगानी (रु.) 
२३ प्रस्ताववत कामयक्रभ सम्फजन्ध आवेदकको अनबुव य तात्ररभ (अवत्रध सभेत खरुाउने) 

२४ 

आवेदकसॉग ववद्यभान जनशजि वववयण 
क्र.स. जनशजिको वववयण दऺता (शैजऺक मोग्मता÷तात्ररभ)  सॊखमा 
१    
२    

२५ प्रस्ताववत कामयक्रभरे वातावयणभा ऩनय सलने नकायात्भक असय 
२५.१  
२५.२  
२६ वातावयजणम असय न्मूत्रनकयणका रागी अऩनाईने उऩाम 
२६.१  
२६.२  
२७ प्रस्ताववत कामयक्रभरे शृ्रजना गने थऩ योजगायी (सॊखमा) 

ख) आत्रथयक प्रस्ताव 
प्राववत्रधक प्रस्तावभा उल्रेजखत कृमाकराऩहरुको रागत अनभुान य सहकामयको ववजस्ततृ वववयण 

क्र.सॊ. 
भखुम 

कृमाकराऩहरु इकाई ऩरयभाण प्रत्रत इकाई 
दय 

कुर 
रागत 

यकभ (रु) 

प्रस्तावकको 
मोगदान (रु) 

अनदुानफाट 
व्महोरयने 
यकभ (रु) 

प्रस्तावकरे 
व्महोने यकभको 

श्रोत (रु) 
         
         
भात्रथ उल्रेजखत सम्ऩूणय त्रफवयणहरु सही रुऩभा ऩेश गयेको छु, कवहॊ कतै झठुो ठहयेभा काननु फभोजजभ सजाम बोग्न तमाय 
यहेको व्महोया सभेत अवगत गयाॊउछु/छौं ।  
प्रस्तावक सभूह/सत्रभत्रत/पभय/उद्योग/व्मवसामको जजम्भेवाय ऩदात्रधकायीको  

नाभ्  

हस्ताऺय  
त्रभत्रत  

सभूहसत्रभत्रत/पभय/उद्योग/व्मवसामको छाऩ 

नोट् आवश्मकता अनसुाय राईनहरु थऩघट गनय तथा ठूरो सानो ऩानय सवकनछे । 
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अनसूुची–४ 

(दपा ९ (क) सॉग सम्फन्धीत) 
ऩश ुसेवा शाखारे त्रनमत्रभत रुऩभा सञ्चारन गने कामयहरु 

क्र. 
स. 

सेवाको प्रकृत्रत 
सेवाग्राहीरे ऩमुायउन ु ऩने प्रवक्रमा /ऩेश 

गनुयऩने कागज 

राग्ने 
शलु्क/दस्तयु 

राग्ने सभमावत्रध 
गनुासो सनेु्न 
अत्रधकायी 

क. दताय तथा नववकयण 

१ 
सभूह/सत्रभती दताय 
तथा ववववत्रधकयण 

१. रु. १० को वटकट सवहतको त्रनवेदन 

२. सभूह सत्रभत्रतको त्रनणयम भाईनटु 

३. ववधानको प्रत्रतत्ररवऩ 

४. सम्फन्धीत वडा कामायरमको 
जशपारयस 

४. सभूह अ्मऺ य सजचवको 
नगयीकताको प्रत्रतत्ररवऩ 

५. सभूह अ्मवऺ य सजचको ऩासऩोटय 
साइयजको पोटो  

५००। 

ददनको २ फजे त्रबि 
कामायरमभा रयतऩूवयक 
त्रनवेदन दताय बएको 
हकभा सोही ददन 

कामायरम सभम त्रबि 

प्रभखु 
प्रशासवकम 
अत्रधकृत 

 सभूह/सत्रभती 
नववकयण 

१. रु १० को वटकट सवहतको त्रनवेदन 

२. सभूह सत्रभत्रतको त्रनणयम भाईनटु 

३. सम्फन्धीत वडा कामायरमको 
जशपारयस 

३००।  ,, 

२ 
व्मवसावमक पभय 

दताय  अत्रबरेजखकयण 

१.  रु १०।– को वटकट सवहतको 
त्रनवेदन 

२.  नागयीकताको प्रत्रतत्ररऩी 
३. सम्फजन्धत ऺेिको प्राववत्रधकको 

वपल्ड अनगुभन सवहतको जशपारयस 

४. पाभय यहेको ऺेिको जग्गा धनी 
ऩजुायको प्रत्रतरीऩी वा जग्गा त्ररजको 
कागजात 

५. सम्फजन्धत वडा कामायरमको 
चौवकल्रा प्रभाणीत सवहतको 
जशपारयस   

कामय 
गाउॉऩात्ररकारे 
तोके अनसुाय 

सोही ददन य स्थरगत 
त्रनयीऺण गनुयऩयेभा १० 

ददन 

,, 
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ख. ऩशऩुॊऺी स्वास््म सेवा 
१. उऩचाय सेवा 

१.१ गाई, बैंसी ऩशरुाई ऩश ुसेवा शाखा/ऩश ुसेवा केन्र 
त्रडस्ऩेन्सयीभा ल्माईनऩुने 

गाउॉ 
कामयऩात्ररकारे 
तोके अनसुाय 

ददनको १ फजे त्रबि 
दताय बएको हकभा 
सोही ददन कामायरम 

सभम त्रबि 

प्रभखु 
प्रशासवकम 
अत्रधकृत 

१.२ 
बेडा, फाख्रा, वॊगयु, 

खयामो 
,,                ,, ,, ,, ,, 

१.३ 
कुखयुा हाॊस य अन्म 

ऩॊऺीऩशरुाई 
,,                       ,, ,, ,, ,, 

१.४ 
कुकुय, त्रफयारो
 ऩशरुाई 

,,                    ,, ,, ,, ,, 

१.५ 
घोडा फाॊदय य अन्म 

वन्म जन्तहुरु 
,,                  ,, ,, ,, ,, 

२ प्रमोगशारा सेवा 

२.१ गोफय ऩरयऺण 
ववत्रध ऩूवयक गोफय सकॊ रन गयी ऩेश 

गयेको हनुऩुने 

गाउॉ 
कामयऩात्ररकारे 
तोके अनसुाय 

ददनको १ फजे त्रबि 
दताय बएको हकभा सोही 
ददन कामायरम सभम 
त्रबि, १ फजे ऩछी दताय 
बएको हकभा बोरी 
ऩल्ट कामायरम सभम 

त्रबि 

,, 

२.२ थनुेरो ऩरयऺण 
ववत्रध ऩूवयक दधु सकॊ रन गयी ऩेश गयेको 

हनुऩुने 
,, ,, ,, 

२.३ शव ऩरयऺण 

प्राववत्रधक वहसावरे ठीक हनुऩुने, भयेको 
ऩशकुो शव सफजन्धत त्रनकामभा उऩमुयि 
वकत्रसभफाट ल्माएको हनुऩुने, ऩयुानो, 
सढेको य दगुयजन्धत ऩशऩुॊऺीको शव 
ऩरयऺण गयीने छैन । 

,, 

ददनको १ फजे त्रबि 
दताय बएको हकभा सोही 
ददन कामायरम सभम 
त्रबि, १ फजे ऩछी दताय 
बएको हकभा बोरी 
ऩल्ट कामायरम सभम 

त्रबि 

,, 
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३ भाईनय सजजयकर सेवा् 

३.१ फोका, साॊढे, याॊगो 
सभुाने (खत्रस ऩाने) 

ऩशरुाई ऩश ुसेवा शाखा/ऩश ुसेवा 
केन्रभा ल्माईनऩुने 

गाउॉ 
कामयऩात्ररकारे 
तोके अनसुाय 

सोही ददन 
प्रभखु 

प्रशासवकम 
अत्रधकृत 

ग. ऩश ुप्रजनन ्सेवा 

१ कृत्रिभ गबायधान सेवा 
(गाई, बैंसी) 

ऩशरुाई ऩश ुसेवा शाखा/ऩश ुसेवा 
केन्रभा ल्माईन ुऩने तथा कृषक य 

प्रववत्रधकको आऩत्रस सहभत्रतभा कृषकको 
घय गोठभा नै 

गाउॉ 
कामयऩात्ररकारे 
तोके अनसुाय 

आफश्मकता अनसुाय 
सोही ददनत्रबि ,, 

  २ 
गबय ऩयीऺण (गाई, 

बैंसी) 

ऩशरुाई ऩश ुसेवा शाखा/ऩश ुसेवा 
केन्रभा तथा ऩश ुसेवा शाखारे तोकेको 

स्थानभा ल्माईनऩुने 

गाउॉ 
कामयऩात्ररकारे 
तोके अनसुाय 

सोही ददन ,, 

घ. ऩयाभशय सेवा 

१ 
भहाभायी योग 
त्रनमन्िण 

भौजखक तथा त्ररजखत अनयुोध त्रन्शलु्क सोही ददन ,, 

२ 
ऩश ुआहाया 
व्मवस्थाऩन 

भौजखक तथा त्ररजखत अनयुोध त्रन्शलु्क सोही ददन ,, 

३ 
ऩशऩुारन व्मवसाम 

प्रफर्द्यन 
भौजखक तथा त्ररजखत अनयुोध त्रन्शलु्क सोही ददन ,, 

४ 
ऩश ुप्रजनन ्
व्मवस्थाऩन 

भौजखक तथा त्ररजखत अनयुोध त्रन्शलु्क सोही ददन ,, 

५ फजायीकयण सेवा  भौजखक तथा त्ररजखत अनयुोध त्रन्शलु्क सोही ददन ,, 

६ 
ऋण त्रसपायीस 
ऩशऩुॊजऺ ऩारन 

रु १० को वटकट सवहतको त्रनवेदन 

नागयीकता प्रत्रतत्ररऩी 
ऩरयमोजना पभेट 

त्रनशलु्क  सोवह ददन ,, 

६ त्रफभा सम्फजन्ध भौजखक तथा त्ररजखत अनयुोध त्रन्शलु्क सोही ददन ,, 

ङ ववववध सेवा 

१ ऩशऩुॊजऺ त्माङ्ग 
सम्फन्धी जानकायी  रु १० को वटकट सवहतको त्रनवेदन त्रन्शलु्क सोही ददन ,, 

नोट् उल्रेख नबएका कामयक्रभहरुको हकभा ऩश ुववकास सत्रभत्रतको त्रनणयम अनसुाय तथा प्रचत्ररत ऐन, काननु, त्रनमभ 
फभोजजभ हनुेछ । 
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अनसूुची–५ 

(दपा ९ (ख) सॉग सम्फन्धीत) 
अन्म तथा ववशषे कामयक्रभ सञ्चारन प्रवकमा 

क्र.सॊ. कामयववधी जजम्भेवायी 

१ 
फावषयक फजेट तथा कामयक्रभ, कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववत्रध/कामयमोजना/भाऩदण्ड प्रस्ताव 
गने 

ऩश ुसेवा शाखा 

२ 
फावषयक फजेट तथा कामयक्रभ य कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववत्रध छरपर गयी आत्रथयक 
ववकास सत्रभत्रतभा ऩेश गने तथा कामयमोजना य भाऩदण्ड स्वीकृत गने 

ऩश ुववकास सत्रभत्रत 
अ्मऺ 

३ 
फावषयक फजेट तथा कामयक्रभ य कामायन्वमन कामयववत्रध छरपर गयी त्रनणयम प्रकृमाका रात्रग 
नगय कामयऩात्ररका फैठकभा ऩेश गने 

आत्रथयक ववकास सत्रभत्रत 

४ 
फावषयक फजेट तथा कामयक्रभ स्वीकृत गयी अनभुोदनका रात्रग गाउॉ सबाभा ऩेश गने य 
कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववत्रध स्वीकृत गने 

गाउॉ कामयऩारीका 

५ 
स्वीकृत कामयक्रभहरुको कामायन्वमन सम्फन्धी ऺेि प्राथत्रभकीकयण, सूचना प्रशायण, प्रस्ताव 
आह्वान, प्रस्ताव सॊकरन तथा प्रायजम्बक भलु्माङ्कन 

ऩश ुसेवा शाखा 

६ कामयक्रभ कामायन्वमन ऺेि छनौट, प्रस्तावको अजन्तभ भलु्माङकन तथा राबग्राही छनौट ऩश ुववकास सत्रभत्रत 
७ राबग्राही सॉग सॊझौता गने ऩश ुसेवा शाखा 
८ कामयक्रभ कामयन्वमन सहजीकयण  ऩश ुसेवा शाखा 

९ कामयक्रभ कामायन्वमन अनगुभन तथा भलु्माङ्कन 
ऩश ुसेवा शाखा य 

ऩश ुववकास सत्रभत्रत, गाउॉ 
कामयऩात्ररका ऩदात्रधकायी 
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अनसूुची ६ 

(दपा–८ को (घ) सॉग सम्फजन्धत) 
कामयक्रभ सञ्चारनका रात्रग सॊस्थाको प्रस्ताव छनौट गदाय अऩनाईने भूल्माॊकनका आधायहरु 

क्र. 
सॊ. 

द. 
नॊ. 

आवेदक सॊस्थाको 
नाभ 

ठेगाना 
(२५) 
कामय 
मोजना 

(२५) 
व्मवसामको 
सम्बाव्मता/ 
उऩमिुता 

 

(१०) 
अनबुव/तात्ररभ,  

बौत्रतक सॊयचना 

(१५)  

गाई/बैसी, फॊगयु, कुखयुा  
फॊस सधुाय गयी श्रोत 

केन्रको रुऩभा  

व्मवस्थाऩन गयीयहेको 
ऩशऩुन्छी सॊखमा 

(२५) 
घाॉस ववकास  

गयेको वा ववकास 
गयीने जग्गाको 

ऺेिपर 

(१००) 
कुर 
प्राप्ताॊक 

 

कैवपमत 

१           

२           

३           

४           

ऩश ुववकास सत्रभत्रतका ऩदात्रधकायीहरुको् 

क्र.स.  नाभ थय्    ऩद्    कामायरम/ठेगाना    दस्तखत 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 

नोट् भलु्माङ्कनका आधाय पभय य आवश्मकता अनसुाय ऩश ुववकास सभन्वम सत्रभत्रतरे हेयपेय गनय सलनछे । 
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अनसूुची–७ 

(दपा–१३ य १४ सॉग सम्फजन्धत) 

खचयको भाऩदण्ड तथा कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववत्रध 

१. सफै प्रकायका तात्ररभ, गोवि, सेत्रभनाय कामयशारा, सञ्चारन सम्फन्धी खचयको भाऩदण्ड 

त्रस. 
न. 

 

प्रमोजन वववयण 

दय 
स्ऩष्टीकयण, कैवपमत गा.ऩा. 

स्तय 

वडा 
स्तय 

१.१ 

तात्ररभ, गोवि, सेत्रभनाय, सम्भेरन, कामयशाराको 
कामयऩि प्रश्ततुकताय ऩारयश्रत्रभक प्रत्रत सि 

क) फावहयी प्रस्ततुकताय  

           अत्रधकृत स्तय 
           कामयऩि फाऩत 

           प्रफचन फाऩत 

           सहामक स्तय 

           कामयऩि फाऩत 

           प्रफचन फाऩत 

ख) आन्तरयक प्रस्ततुकताय 
           अत्रधकृत स्तय  

           कामयऩि य प्रफचन फाऩत 

           सहामक स्तय 

           कामयऩि य प्रफचन फाऩत 

 

 

 

 

 

 

१५०० 

१००० 

 

१५०० 

८०० 

 

 

१५०० 

 

१००० 

 

 

 

 

 

 

१५०० 

१००० 

 

१५०० 

८०० 

 

 

१५०० 

 

१००० 

 कामयऩि कजम्तभा १२०० शब्दको हनु ुऩनेछ । खेस्रा वटऩोटको कवऩ 
भान्म हनु ेछैन ।  

 आन्तरयक प्रस्ततुकताय बन्नारे सम्फजन्धत त्रनकाम त्रबिकै ऩदात्रधकायी वा 
ब्मजि सम्झन ुऩदयछ। 

 फावहयी प्रस्ततुकताय बन्नारे सम्फजन्धत कामायरम फावहयको ऩदात्रधकायी वा 
ब्मजि सम्झन ुऩदयछ । टाढाफाट फोराउन ुऩयेभा दैत्रनक भ्रभण खचय य 
आतेजाते त्रनमभानसुाय ददन ुऩनेछ ।  
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१.२ तात्ररभ, गोवि, सम्भेरन, कामयशाराको अ्ममन, 
छरपर कामयक्रभको वटप्ऩणीकताय ९०० ५००  एउटा कामयऩिभा २ जना बन्दा फढी वटप्ऩणीकताय याख्न नत्रभल्ने । 

१.३ 

तात्ररभ, गोवि, सम्भेरन, कामयशाराको अ्ममन 
आफिता, छरपर कामयक्रभ जस्ता सभायोह 
उद्घाटन तथा सभाऩन सभायोहभा सहबात्रगको 
खाजा खाना प्रत्रत ददन प्रत्रत ब्मजि 

खाजा 
१५० 
खाना 
३५० 

खाजा 
१५० 

खाना 
३५० 

 खाना ३५० त्रफत्रबन्न ववजशष्ट ब्मजिहरुराई मस्ता कामयक्रभभा आभन्िण 
गयेभा सहबात्रगको खाजा खानाभा एकभषु्ट १५०० प्रत्रत ब्मजि प्रत्रत ददन 
खचय गनय सवकनेछ । मस्तो खचय गदाय ववजशष्ट ब्मजिको उऩजस्थत्रत 
प्रभाजणत हनु ुऩनेछ ।  

 

१.४ 
तात्ररभ, गोवि, सम्भेरन, कामयशाराको अ्ममन 
आफिता, छरपर कामयक्रभ जस्ता सभायोहभा 
सॊमोजक बएको प्रत्रत ददन प्रत्रत ब्मजि 

५०० ५००  

१.५ 
तात्ररभ, गोवि, सम्भेरन, कामयशाराको अ्ममन 
आफिता, छरपर कामयक्रभ जस्ता सभायोहभा 
प्रभखु अत्रतत्रथ, अत्रतत्रथ प्रत्रत ददन प्रत्रत ब्मजि 

१५०० १०००  फवढभा ४ जनाराई सहबात्रग गनय सवकनेछ । 

१.६ हर बाडा तथा उऩकयण बाडाभा त्ररन ुऩयेभा  फजाय दय फजाय दय  
१.७ सहमोगी बिा प्रत्रत ददन प्रत्रत ब्मजि ३०० ३००  
१.८ स्टेशनयी खचय प्रत्रत ब्मजि १०० १००  
१.९ तरु ब्मानय, ऩानी एकभिु २५०० २५००  

१.१० 
तात्ररभ, गोवि, सम्भेरन कामयशाराको अ्ममन 
आफिता, छरपर कामयक्रभ जस्ता सभायोहभा 
सहबात्रग बिा प्रत्रत ददन प्रत्रत ब्मजि  

१००० १००० 
 तात्ररभभा २० देजख २५ जना, गोिीभा ३० देजख ४० जनासम्भ सहबात्रग 

गयाउन सवकने तय त्मो बन्दा ठूरो सेत्रभनाय छरपर कामयक्रभभा खाजा 
खचय भाि गनय सवकने । 

१.११ 
तात्ररभ, गोवि, सम्भेरन कामयशाराको अ्ममन 
आफिता, छरपर कामयक्रभ जस्ता सभायोहभा 
प्रत्रतफेदक एकभिु प्रत्रत कामयक्रभ 

१००० ५००  
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२. ववत्रबन्न अनगुभन सम्फन्धी खचयको भाऩदण्ड– 

त्रस. 
नॊ. 

प्रमोजन वववयण 

दय 
स्ऩष्टीकयण, कैवपमत गाऩा 

स्तय 

वडा 
स्तय 

१ फजाय अनगुभन १५०० १५०० 
दैत्रनक भ्रभण खचय ददन ुऩने अवस्थाभा त्रनमभानसुाय खचय गनय 

सवकने । 

 

३.   त्रफत्रबन्न प्रकायको नभनुा सॊकरन गदाय प्रत्रत ऩश ुरु १०, डाटा सॊकरन गनय कभयचायी तथा ब्मजि सेवा 
कयायभा त्ररन ु ऩयेभा दैत्रनक १००० बिा उऩरब्ध गनय सवकनेछ । राभो सभमको कामयक्रभ बएभा 
कयाय सम्झौता अनसुाय हनुछे ।   

४.  ववत्रबन्न फैठक सम्फन्धी खचयको भाऩदण्ड– 

त्रस. 
नॊ. 

प्रमोजन वववयण 

दय 
स्ऩष्टीकयण, कैवपमत गा. ऩा. 

स्तय 

वडा 
स्तय 

१ 

त्रफत्रबन्न फैठक, 

सत्रभत्रत फैठक 
ईत्मादी 

१००० १००० 
 कामायरम सभमबन्दा फावहय फस्न ुऩयेभा भाि खचय गनय 

सवकन।े 

 

५.  ववत्रबन्न खोऩ सेवा सञ्चारन गनुय ऩदाय भ्माजलसनेटयराई तऩसत्रर फभोजजभ यकभ उऩरब्ध गयाउन   
सवकनछे–  

 वऩ.वऩ.आय. खोऩ सेवा कामयक्रभ् बेडा, फाख्रा प्रत्रत ऩश ु५ रुवऩमाॉ । 

 स्वाईन वपवय योग तथा अन्म फॊगयुका योग ववरुिको खोऩ प्रत्रत ऩश ु१० रुवऩमाॉ ।  

 गाई, बैत्रसराई ववत्रबन्न खोऩको प्रत्रत ऩश ु१० रुवऩमाॉ ।  

 कुखयुा तथा अन्म ऩन्छी प्रत्रत गोटा १ रुवऩमाॉ ।  

 कुकुय, ववयारो प्रत्रत ऩश ु२० रुवऩमाॉ । 
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अनसूुची–८ 

(दपा–५ को (छ) सॉग सम्फजन्धत 

नमाॉ ऩशऩुॊऺी पाभय दताय त्रसपारयस सम्फन्धी व्मवस्था 

क्र.स. पाभयको वकत्रसभ आवश्मक ऩशऩुॊऺी सॊखमा कैवपमत 

१ फाख्रा 

न्मनुतभ २० देजख ३० भाउ फाख्रा  सम्भको साना 
पाभय 

३१ देजख ५० भाउ फाख्रा सम्भको भझौरा पाभय 
५१ देजख भाथी भाउ फाख्रा बएको पाभय ठुरा 

पाभय 
अन्म कुनै ऩत्रन त्रनकामभा 
दताय बए गाउॉऩात्ररकाभा 

सजुचकृत हनुऩुने २ गाइय, बैंसी न्मनुतभ ४ भाउ ऩश ु
३ फॊगयु न्मनुतभ ५ बनुी 

४ कुखयुा उन्नत ऩॊजऺको हकभा ३०० गोटा 
स्थानीम ऩॊजऺको हकभा १०० गोटा 
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अनसूुची–९ 
(दपा–५ को (ज) सॉग सम्फजन्धत 

ऩशऩुारन कृषक सभूह दताय तथा नववकयण सम्फन्धी व्मवस्था 

सभदुामको सॊस्थागत ववकास त्रभल्दाजलु्दा आवश्मकता य चाहानाहरु बएका तथा एकै उद्देश्म बएका न्मनुतभ 
१० जना व्मजि त्रभरेय फनेको सभूह तऩत्रसरका प्रकृमा ऩयुा गयी आएभा त्रिवेणी गाउॉऩात्ररका ऩश ु सेवा 
शाखारे  सभूह दताय वाऩत रु. ५००। (अऺेयेऩी ऩाचॉ सम रूऩैमाॉ भाि) याजश्व त्ररइय दताय गनय सलनछे । 
सभूह सञ्चारन सम्फन्धी सम्ऩणुय व्मवस्था सभूहको ववधानभा व्मवस्था गरयए अनसुाय हनुेछ ।  

१. रु १०।– को वटकट सवहतको त्रनवेदन । 

२. सभूह/सत्रभत्रतको दतायको त्रनणयम भाईन्मटु । 

३. सभूहको ववधानको प्रत्रतत्ररवऩ २ प्रत्रत । 

४. सम्फजन्धत वडा कामायरमको त्रसपारयस । 

४. सभूह अ्मऺ य सजचवको नगरयकताको प्रत्रतत्ररवऩ । 

५. सभूह अ्मऺ य सजचवको ऩासऩोटय साइयजको पोटो । 

 

सभूह दताय प्रभाणऩि नववकयण  

 कृषक सभूहरे आफ्नो सभूह दताय प्रभाणऩिको म्माद सवकएको ३५ ददन त्रबि नववकयण गनुय    
ऩनेछ । सभूहरे रु १०।– को वटकट सवहतको त्रनवेदन, सभूह/सत्रभत्रतको नववकयण सम्फन्धी त्रनणयम 
प्रत्रतत्ररवऩ, दताय प्रभाणऩि सवहत रु ३०० याजश्व त्ररइय ऩश ुसेवा शाखाफाट सभूह दताय प्रभाणऩि नववकयण गनय 
सवकनछे । तोकीएको सभमावत्रधभा नववकयण नबएभा रु १००। जयीवाना त्ररइय नववकयण गयीनेछ । 
त्रनमत्रभत ३ फषयसम्भ सभूह दताय प्रभाणऩि नववकयण नबएभा सो कृषक सभूहको दताय खायेज गरयनछे ।  
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