व्यवसायीक पशुपन्छी पालन काययक्रम सञ्चालन काययववधि, २०७६
प्रस्तावनााः व्यवसायीक पशुपालन काययक्रम व्यवस्स्ित, पारदस्शय र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गनय
वाञ्छनीय भएकोले, ×प्रशासकीय काययववधि धनयधमत गने ऐन, २०७५" को दफा ३ को उपदफा (१)
ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी महाकुलुङ गाउँ पाधलकाले यो काययववधि बनाएको छ ।
पररच्छे द…१
प्रारस्भभक
१.

सं स्िप्त नाम र प्रारभभाः (१) यो काययववधिको नाम ×व्यवसावयक पशुपन्छी पालन काययक्रम

सञ्चालन काययववधि, २०७६" रहे को छ ।
(१) यो काययववधि तुरुन्त प्रारभभ हुनेछ ।
२.

पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अिय नलागेमा यस काययववधिमा,(क) ×अनुदान" भन्नाले काययक्रम सञ्चालनका लाधग सभबस्न्ित साझेदारलाई स्िानीय सरकार
महाकुलुङ गाउँ वपधलका बाट प्रदान गररने रकमलाई सभझनु पदयछ ।
(ख) “काययववधि" भन्नाले व्यवसायीक पशुपन्छी पालन काययक्रम सञ्चालन काययववधि, २०७६
सभझनु पदयछ ।
(ग) "काययक्रम" भन्नाले व्यवसायीक पशुपन्छी पालन काययक्रम सभझनु पदयछ ।
(घ) “प्रमूख

प्रशासकीय

अधिकृत”

भन्नाले

महाकुलुङ

गाउँ पाधलकाको

प्रमूख

प्रशासकीय

अधिकृतलाई सभझनु पदयछ ।
(ङ) "पकेट िेत्र" भन्नाले तुलनात्मक वहसाबले धनस्ित जातका पशुहरुको सं ख्यात्मक उपस्स्िधत
बवढ भएको तिा भौगोधलक र वातावरस्िय उपयुक्तताका कारि त्यस्ता पशुपालन प्रवर्द्यन
गररएको वा गनय सवकने िेत्रलाई सभझनु पदयछ ।
(च) “पशुजन्य उत्पादन” भन्नाले दूि, फुल, मासु वा सोबाट तयार हुने प्रशोधित वा अप्रशोधित
उपभोग्य खाद्य पदािय सभझनु पदयछ ।
(छ) ×प्रस्ताव" भन्नाले सभबस्न्ित कायायलयले यस काययववधि बमोस्जम काययक्रम कायायन्वयन
गने धसलस्शलामा जारी गरे को सावयजधनक सूचना अनुसार प्रस्तावकले धनिायररत ढाँचामा
तयार गरर पेश गरे को अविारिा पत्र र अन्य आवश्यक कागजातहरुलाई समेत सभझनु
पदयछ ।
(ज) ×प्रस्तावक" भन्नाले यो काययक्रम बमोस्जम प्रस्ताव पेश गनय योग्य रहे का ब्यवसावयक
कृषक/ कृवष तिा पशुपन्छी फमय/ कृवष/पशु समूह/सधमधत/सहकारी सं घ/सं स्िाहरुलाई
सभझनु पदयछ ।
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(झ) ×साझेदार" भन्नाले लागत सहभाधगतामा व्यवसायीक पशुपालन काययक्रम सञ्चालन गनयका
लाधग सभबस्न्ित कायायलय सं ग दिपिीय सभझौता भएका सं स्िालाई सभझनु पदयछ ।
(ञ) ×समूह" भन्नाले कस्भतमा दश जना कृषकहरु प्रचधलत कानून बमोस्जमको आधिकाररक
धनकायमा दताय वा अधभलेस्खत भई बनेको कृषक समूहलाई सभझनु पदयछ ।
(ट) ×सभबस्न्ित कायायलय" भन्नाले काययक्रम सञ्चालनको अस्ख्तयारी प्राप्त धनकायलाई सभझनु
पदयछ ।
३.

उद्देश्यहरुाः यस काययक्रमका उद्देश्यहरु दे हाय बमोस्जम रहे का छनाः(क) पशुपन्छी पालन िेत्रको व्यवसावयक रुपान्तरिमा सहयोग पुयायउने ।
(ख) पशुपन्छी उत्पादन दूि, फुल, मासु गाउँ पाधलकालाई आत्मधनभयर बनाउँ ने ।
(ग) नश्ल सूिार सािै उन्नत नश्लका पशुहरुको उपलब्िता र उत्पादकत्व अधभबृवर्द् गने ।
(घ) चौरी तिा भेडापालनलाई ब्यवसावयकीकरि गने ।
(ङ) असल पशुपालन अभ्यास अनुशरि गनय प्रेररत गदै स्वच्छ, स्वस््य एवं गुिस्तररय पशुजन्य
उत्पादन प्रवर्द्यन गने ।
(च) पशुपालन

पकेट

िेत्रको बजार

सभमको

पहुँच

ववस्तार

गरर

पशुजन्य

उत्पादनको

बजाररकरिमा सहयोग पुयायउने ।
पररच्छे द -२
काययक्रम सञ्चालन सभबन्िी व्यवस्िा
४.

काययक्रम सं चालन अवधिाः सभझौता भएको चार मवहना धभत्रमा सभझौता मुताववकका काययक्रम
सभपन्न गनुय पनेछ ।

५.

सभभाववत साझेदारहरुाः ब्यवसावयक कृषक/ कृवष तिा पशुपन्छी फमय/ कृवष/पशु/दुग्ि सहकारी
सं घ/सं स्िा, पशुपालक कृषक समूह/सधमधत पशुपालन िेत्रमा कृयास्शल व्यवसायीक सं घ/सं गठन
हरु साझेदार सं स्िाहरु हुने छन् ।

६.

अनुदान रकमबाट सञ्चालन गनय सवकने काययक्रमहरु: यस काययक्रम अन्तगयत प्राप्त हुने अनुदान
रकम दे हाय बमोस्जमका कृयाकलापमा खचय गनय सवकनेछाः(१) गोठ/खोर धनमायि सुिार तिा जैववक सुरिाका उपायहरुको अवलभबन
(२) उन्नत नश्लका पशु खररद तिा ढु वानी
(३)

चौंरीको

दुि

सं कलन,

ढुवानी,

गुिस्तर

ववववधिकरि र बजाररकरि
(४)

व्याडका लाधग याक तिा बोका खररद

(५)

याक गोठ तिा घुस्भत गोठ सुिार
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सुिार,

दूि

प्रशोिन,

दूग्िजन्य

पदाियको

(६) धमल्क बकेट, क्यान, कन्टे नर
(७) पशुपालन फामयका लाधग आवश्यक मेस्शनरी/ औजार/ उपकरि
(८) दूि, फुल र मासुजन्य उत्पादन ववववधिकरि
(९) पशु आहारा ववकास सभबस्न्ि कृयाकलाप
(१०) दूि स्चस्यान र दुिको बजारीकरि सं ग सभबस्न्ित
(११) फामयका लाधग पानीको प्रवन्ि र पाधन तान्ने मोटर
(१२) पशु उपचार र प्रयोगशाला सेवा
(१३) पशु खोप र पशु नश्ल सुिार
(१४) सभबस्न्ित कायायलयको सहमधतमा व्यवसायीक पशुपालनका लाधग आवश्यक ठाधनएका
अन्य कृयाकलापहरु समेत दिपिीय सभझौतामा उल्लेख गरर गनय सवकनेछ ।
७.

अनुदान प्रवाहका शतयहरुःाः (१) प्रचधलत कानून बमोस्जम आधिकाररक धनकायमा दताय भएका
साझेदारहरु सं ग मात्र यो काययक्रम सञ्चालनका लाधग साझेदारी गररनेछ ।
(२) अनुदान प्राप्त गने साझेदारले कस्भतमा दश वषय सभम व्यवसाय सञ्चालन गनुय पनेछ ।
(३) सभबस्न्ित साझेदारले स्वच्छ उत्पादन ववधि (Hygienic Code of Practice) पररपालना
गनुय पनेछ ।
(४) अनुदान रकमको दुरुपयोग भएको पाइएमा त्यस्ता अनुदानग्राहीबाट प्रचधलत कानून
बमोस्जम सरकारी बाँकी सरह अनुदान रकम असुल उपर र कारवाही हुनेछ ।
(५) साझेदार सं स्िा कर च ुक्ता, स्िायी लेखा नभबर र अधडट ररपोटय पेश गनुय पने तिा
कुनै कारवाहीमा नपरे को हुन ु पनेछ ।
(६) व्यवसायीक फामय राम्रो गुिस्तर तिा उत्पादन िमता भएका स्वस््य पशुहरुको
छनौट र ट्याधगङ्ग गरी अधभलेख राख्नु पनेछ ।
(७) पशुपन्छीको गोठ/खोर हावापानी सुहाउँ दो, बैज्ञाधनक, सफा र हावादार हुन ु पनेछ ।
(८) साझेदारले असल व्यवस्िापन ववधि जस्तै वटट धडवपङ्ग, परस्जवी धनयन्त्रि, पशु खोप
आदद अवलभबन गरर सो को वववरि अध्यावधिक गरर राख्नु पनेछ ।
(९) साझेदारले घाँसमा आिाररत पशुपालनको लाधग मौसम र सभभावना अनुसारका वहउँ दे,
वषे र वहुववषयय घाँस खेधत तिा साईलेज प्रववधि अवलभबन गनुय पनेछ ।
(१०) साझेदारले पालेका पशुहरुको अधनवायय रुपमा ववमा गरे को हुन ु पनेछ ।

८.

काययक्रम कायायन्वयन सभबन्िी स्जभमेवारी तिा दावयत्वःाः

(१) काययक्रम कायायन्वयनका

धसलस्शलामा सूचना प्रकाशन, प्रस्ताव छनौट, सभझौता, अनुगमन र भुक्ताधन सभबस्न्ि स्जभमेवारी र
दावयत्व महाकुलुङ गाउँ पाधलका कायायलयको हुनेछ ।
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(२) सभझौता मुताववकको कायय धनिायररत समय धसमा धभत्र सभपन्न गने दावयत्व सभबस्न्ित
साझेदारको हुनछ
े ।
(३) साझेदार सं स्िाले काययक्रम कायायन्वयनका लाधग आवश्यक पने ववशेषज्ञ सेवा
सभबस्न्ित कायायलय वा अन्य धनकाय र िेत्रबाट समेत प्राप्त वा खररद गनय सक्नेछ ।
(४) अनुदानग्राहीले अनुसूची–११ बमोस्जम काययक्रम सञ्चालनको प्रगधत प्रधतवेदन धनयधमत
रुपमा सभबस्न्ित कायायलयमा उपलब्ि गराउनु पनेछ।
९.

काययक्रम कायायन्वयन प्रकृया: (१) सभबस्न्ित कायायलयले स्वीकृत वावषयक काययक्रम मुताववक

अनुसूची–१ बमोस्जम पन्र/बीस ददनको सावयजधनक सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव आव्हान गनेछ
।
(१) काययक्रममा सहभागी हुन ईच्छु क प्रस्तावकहरुले अनुसूची–२ बमोस्जमको आवेदन,

अनुसूची–३ बमोस्जमको सं स्िप्त कायययोजना, अनुसूची–४ बमोस्जमको लागत साझेदारीको
प्रधतबर्द्ता

पत्र,

अनुसूची–५ वडा कायायलयको धसफाररस पत्र र अन्य सान्दधभयक

कागजातहरु सं लग्न रास्ख धनिायररत समय धभत्र सभबस्न्ित कायायलयमा प्रस्ताव दताय गराउनु
पनेछ ।
(२) दफा ९ को उपदफा (१) बमोस्जमको सूचनामा प्रयाप्त प्रस्तावहरु दताय हुन नआएमा
सभबस्न्ित कायायलयले भयाद िप गरे को सात ददने सूचना प्रकाशन गनय सक्नेछ ।
(३) ररत नपुगी वा भयाद नाघी प्राप्त हुन आएका प्रस्ताव उपर कुनै कारवाही हुने छै न ।
(४) उपयुक्तताका आिारमा प्राप्त आवेदनहरुको प्रारस्भभक छनौट, वफल्ड भेररवफकेसन र
धसफाररसका लाधग धनभन बमोस्जमको प्रस्ताव मूल्याङ्कन तिा धसफाररस सधमधत रहने छाः(क) गाउँ पाधलका अध्यि

सं योजक

(ख) प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत

सदस्य

(ग) प्रमुख, योजना तिा अनुगमन शाखा

सदस्य

(घ) सं योजक, आधियक धबकास सधमधत

सदस्य

(ङ) प्रमूख, पशुपन्छी सेवा शाखा प्रमूख

सदस्य-सस्चव

(५) सधमधतले आवश्यकता अनुसार बवढमा दुई जना आमन्त्रि गनय सक्नेछन ।
(६) ररतपूवक
य दताय हुन आएका प्रस्तावहरुको प्रारस्भभक छनौट, वफल्ड भेररवफकेशनका
लाधग उपयुक्त प्रस्तावहरुको सूस्च तिा छनौट भएका प्रस्तावहरुको प्रािधमवककरि
सवहतको अस्न्तम सूची तयार गने स्जभमेवारी सधमधतको सदस्य–सस्चवको हुनछ
े ।
(७) प्रस्ताव मूल्याङ्कन तिा धसफाररस सधमधतले प्राववधिक टोली पररचालन गरर वफल्ड
भेररवफकेसन गनेछ तिा आवश्यक ठानेमा सधमधत स्वयंले समेत प्रस्ताव धसफाररस गनुय पूव य
स्िलगत अनुगमन गनय सक्नेछ ।
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(८) प्रस्ताव मूल्याङ्कन तिा धसफाररस सधमधतले अनुसूची–६ र अनुसूची–७ बमोस्जम कुल
प्राप्ताङ्कको आिारमा तयार गरे को अनुसूची–८ बमोस्जम प्रािधमवककरि सवहतको सूची
स्वीकृधतका लाधग प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत समि धसफाररस गनेछ ।
(१०) स्वीकृधत भएका र बैकस्ल्पक छनौटमा परे का प्रस्तावहरुको नामावली र सभझौता
गनय आउने भयाद समेत तोवक सभबस्न्ित कायायलयले सूचना जारी गनेछ ।
१०. सभझौतााः

(१)

स्वीकृत

प्रस्तावका

आवेदकहरु

सं ग

सभबन्िीत

कायायलयले

अनुसूची…९

बमोस्जमको दिपिीय सभझौता गरर काययक्रम कायायन्वयन गनेछ ।
(२) सभझौताको जानकारी सभबस्न्ित वडा कायायलयमा तिा पशु धबकास सेवा ईकाईमा
पठाईनेछ ।
(३) तोवकएको अवधि धभत्र दिपिीय सभझौता हुन नसकेमा वैकस्ल्पक प्रस्तावकसं ग
सभझौता गरी काययक्रम कायायन्वयन गररनेछ ।
(४) दिपिीय सभझौतालाई काययक्रम कायायन्वयनको मूल आिार माधननेछ ।
११.

भुक्तानी प्रवकयााः (१) बावषयक स्वीकृत काययक्रम बजेटको पररधि धभत्र रही काययक्रम सञ्चालनका
लाधग प्रदान गररने अधिकतम अनुदान रकमको धसमा तोवकनेछ । अिायताः सभबस्न्ित कायायलयले
प्रदान गने अनुदान रकमलाई काययक्रम सञ्चालन लागतको पचहत्तर प्रधतशत वा पचास प्रधतशत
बराबर मानी बाँकी पस्च्चस वा पचास प्रधतशत रकम सभबस्न्ित साझेदार सं स्िाले व्यहोनुय पनेछ
।
(२) साझेदारले व्यहोने घवटमा पस्च्चस प्रधतशत साझेदारी रकममा जग्गा र चालु खचय
वापतको रकम समावेश हुने छै न ।
(३) सभपन्न भएका कृयाकलापहरुको अनुदान रकम बढीमा दुई वकस्तामा साझेदारको बैंक
खातामा भुक्तानी ददईनेछ । तर कायय सभपन्न भएको अवस्िामा एकै वकस्तामा अनुदान
रकम भुक्तानी गनय बािा पने छै न ।
(४) भुक्तानी गररने रकमबाट चार (४) प्रधतशत कस्न्टनजेन्सी वापत र धनयमानुसारका
अन्य सरकारी कर कट्टा गरर बाँकी रकम उपलब्ि गराईनेछ । सो कन्टे जेन्सी रकमबाट
सभबस्न्ित कायायलयले आवश्यकता अनुसार सधमधतहरुको बैठक, काययक्रम अनुगमन
धनररिि, सरोकारवालाहरु सँग अन्तरवक्रया गोष्ठी, भ्रमि, अवलोकन, कायायलय सञ्चालन
आददमा खचय गनय सक्नेछ ।
(५) सभबस्न्ित साझेदारले शूरुमा आफ्नो तफयको लगानीबाट सभझौता अनुसारको कायय
सभपन्न गरी धनयमानुसारको ववल/ववजक, दास्खला ररपोटय, नेपाल सरकारबाट मान्यता
प्राप्त

प्राववधिकले तयार गरे को प्रधतवेदन, रधनङ्ग ववल, कायय सभपन्न प्रधतवेदन तिा अन्य
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आवश्यक कागजात सवहत भुक्तानीका लाधग अनुरोि गरे पश्चात सभबन्िीत कायायलयले
स्िलगत धनरीिि गरी मनाधसव ठहरे मा रधनङ्ग ववलको आिारमा सभपन्न भएको कामको
भुक्तानी ददनेछ ।
(६) अस्न्तम भुक्तानीका लाधग आवश्यक ववल/ववजक, दास्खला ररपोटय, नेपाल सरकारबाट
मान्यता प्राप्त प्राववधिकले तयार गरे को मेजरमेन्ट बुक, कायय सभपन्न प्रधतवेदन, प्राववधिक
प्रधतवेदन र सभबस्न्ित कायायलय वा मातहत धनकायका प्राववधिकको स्िलगत धनरीिि
प्रधतवेदन एवं वडा कायायलयको धसफाररस सवहत सभबस्न्ित कायायलयमा पेश गनुय पनेछ ।
(७) अनुदानग्राहीले कायय सभपन्न भए पश्चात सभबस्न्ित सरोकारवालहरुको सहभाधगतामा
सावयजधनक सुनवाई गनुय पनेछ र सो को प्रधतवेदन अस्न्तम भुक्तानीका बखत कायय सभपन्न
प्रधतवेदन सवहत सभबस्न्ित कायायलयमा पेश गनुय पनेछ ।
१२. अनुगमन र मूल्याङ्कनाः (१) आवश्यकता अनुसार सभबस्न्ित सरोकावालाहरुबाट र भुक्तानी
प्रयोजनको लाधग सभबस्न्ित ववज्ञ र प्राववधिक टोलीहरुबाट काययक्रमको अनुगमन/मूल्याङ्कन गनय
सवकनेछ ।
(२) अनुदानको उपयोग प्रगधतको अवस्िा र काययववधि बमोस्जमका शतयहरु पालन
गरे /नगरे को सभबन्िमा पशुपन्छी सेवा शाखा र सभबस्न्ित वडा कायायलयले धनयधमत
अनुगमन गनेछ ।
(३) अनुगमन टोलीले अनुदान उपयोगको सभबन्िमा आवश्यकता अनुसार धनदे शन ददन
सक्नेछ र यसरी ददइएको धनदे शन पालन गनुय सभबस्न्ित साझेदारको कतयव्य हुनछ
े ।
(४) काययक्रम स्िलमा सबैले बुझ्ने भाषामा होधडयङ बोडय तयार गरी अनुदान प्राप्त रकम,
कामको वववरि खुल्ने गरी सावयजधनक जानकारीको लाधग राख्नु पनेछ ।
(५)

सभबस्न्ित

कायायलयले

समय

समयमा

कमयचारीहरु खटाउन सक्नेछ ।
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अनुसूची–१०

बमोस्जम

अनुगमन

गनय

पररच्छे द ४
ववववि
१३. कारवाही: यो काययववधि बमोस्जम अनुदानको दुरुपयोग भएको पाइएमा प्रचधलत कानून बमोस्जम
कारवाही गरी असुल उपर गररनेछ ।
१४. आधियक प्रशासन सेवााः काययक्रमको लेखा, लेखाङ्ककन र लेखा पररिि प्रदे श आधियक काययववधि
ऐन, २०७४, प्रदे श आधियक काययववधि धनयमावली, २०७५, सावयजधनक खचयको मापदण्ड,
काययववधि, धमतव्यवयता सभबन्िी धनदे स्शका, २०७५, सावयजधनक खररद ऐन, २०६३ तिा
सावयजधनक खररद काययववधि, २०६४ तिा स्िानीय, प्रादे स्शक र सं स्घय सरकारका प्रचधलत
कानून बमोस्जम हुनेछ ।
१५. प्रचधलत कानून लागु हुनेाः काययक्रम कायायन्वयनको सभबन्िमा यस काययववधिमा उल्लेख भएकाको
हकमा यसै बमोस्जम तिा काययववधिमा उल्लेख नभएका कुराको हकमा प्रचधलत कानून बमोस्जम
हुनेछ ।
१६. बािा अड्काउ फुकाउनेाः यो काययववधि बमोस्जम

कायय सभपादन गनय कुनै वािा अडकाउ परे मा

गाउँ काययपाधलकाको बैठक माफयत आवश्यक धनियय गरी त्यस्तो वािा अडकाउ फुकाउन
सक्नेछ ।
१७. खारे जी एवं सं शोिनःाः प्रदे श सरकारले आवश्यकता अनुसार यो काययववधि खारे जी वा सं सोिन
गनय सक्नेछ ।
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ु ी–१
अनूसच
व्यवसायीक पशुपन्छी पालन काययक्रम सञ्चालनका लाधग प्रस्ताव आह्वानको सूचना
प्रिम पटक प्रकास्शत धमधत २०/.../....
यस गाउँ पाधलकाको पशुपन्छी सेवा शाखाको आ.व. २०.../.... को स्वीकृत वावषयक काययक्रम अनुसार
दे हाय बमोस्जमको काययक्रम कायायन्वयनका लाधग तोवकए बमोस्जमका शतयहरु पालना गरी साझेदारी गनय
इच्छु क

कृवष/पशु/दुग्ि

सहकारी

सं स्िा,

व्यवसायीक

सं घसं स्िा

र

पशुपन्छी

पालक

कृषक

समूह/सधमधतले यो सूचना प्रकास्शत भएको धमधतले बीस औ ं ददन सभम कायायलय समय धभत्र तोवकएको
कायायलयहरुमा प्रस्ताव दताय गनुय हुन यो सूचना प्रकास्शत गररएकोछ । सािै ररत नपुगेका वा भयाद
नाघी प्राप्त हुन आएका प्रस्तावहरु छनौटका लाधग समावेश हुन नसक्ने व्यहोरा समेत जानकारी
गराईन्छ ।
काययक्रम वववरि
क्र.सं .

काययक्रमको नाम

ईकाई

पररमाि

बजेट

साझेदार

सं स्िाले

ब्यहोनुप
य ने रु.

जभमा
बजेट

अनुदानबाट

गनुप
य ने काययहरु

प्रश्ताब पेश गनय सक्ने
साझेदारहरु

आवेदन साि सं लग्न हुन ु पने कागजातहरुाः
(१) रु. एक शय धतरे को राजश्व रधसद ।
(२) नेपाली नागररकता प्रमािपत्रको प्रधतधलवप ।
(३) अनुसूची–२ बमोस्जमको आवेदन ।
(४) अनुसूची–३ बमोस्जमको सं स्िप्त कायययोजना ।
(५) अनुसूची–४ बमोस्जमको लागत साझेदारीको प्रधतबर्द्ता पत्र ।
(६) अनुसूची–५ वडा कायायलयको धसफाररस ।
(७) सं स्िाको सं चालक सधमधतबाट काययक्रम कायायन्वयन गने धनिययको प्रधतधलवप ।
(८) सं स्िासं ग आवर्द् सदस्यहरुले प्राप्त गरे को अन्य प्रमाि पत्रहरुका (ताधलम, शैस्िक
योग्यता आदद) प्रधतधलवप ।
(९) दताय, नववकरि, भ्याट, प्यान प्रमािपत्रको प्रधतधलवप ।
(१०) अस्घल्लो आ.व.को लेखा पररिि प्रधतवेदन र कर च ुक्ता प्रमाि पत्रको प्रधतधलपी आदी।
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ु ी–२
अनूसच
व्यवसायीक पशुपन्छी पालन काययक्रम सञ्चालनको आवेदन

श्रीमान् प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत

ज्यू,

महाकुलुङ गाउँ पाधलकाको कायायलय
बुङ, सोलुखभु बु ।
ववषयाः काययक्रम सञ्चालनमा सहभागी हुन पाउँ भन्ने बारे ।
महोदय,
तहाँ

गाउँ पाधलकाको

धमधत.....................को

...............मा

प्रकास्शत

सूचना

अनुसार

.......................................................................... काययक्रम सञ्चालन गने ईच्छा भएकाले
तपधसल अनुसारका कागजातहरु सं लग्न राखी यो धनवेदन पेश गरे कोछु

। उक्त काययक्रम प्राप्त भएमा

दिपिीय सभझौता र काययववधिका शतय र मापदण्डहरु पररपालना गरर काययक्रम सञ्चालन गने प्रधतबर्द्ता
गदयछु सािै सभझौता र मापदण्ड ववपररत गरे को पाइएमा प्रचलधलत कानून बमोस्जम सजायको भागेदारी
हुन मञ्जुर रहे को व्यहोरा समेत अनुरोि गदयछु ।
तपधसल

क्र.सं .

सं लग्न कागजातहरुको वववरि

सं ख्या

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
आवेदकको नामाः
ठे गानााः
दस्तखताः
धमधताः
सं स्िाको छापाः
9

ु ी…३
अनूसच
.......................................................... काययक्रमको सं स्िप्त कायययोजना
1.

सं स्िा सस्िप्त वववरिाः

आवेदकको नाम
ठे गाना
सं स्िा स्िापना भएको धमधत
सं स्िा दताय भएको धमधत र धनकाय
सं स्िाको टे धलफोन नभबर
सभपकय व्यस्क्तको नाम
सभपकय व्यस्क्तको मोवाईल/टे धलफोन नं.
इमेल
2.

सं स्िामा आवर्द् सदस्यको नाम, पाले को पशु सं ख्या र उत्पादन वववरि

(छु ट्टै पानामा सं लग्न गनय सवकने)
3.

सं स्िाको अनुभव र अन्य वववरि

धबगतमा गरे का कामहरुको सं स्िप्त वववरि
ववद्यमान ववत्तीय, मानववय र भौधतक श्रोतको वववरि
4.

काययक्रम सञ्चालन सभबस्न्ि समस्या, औस्चत्य, उद्देश्य तिा लाभास्न्वत घर परस्ःवःार सं ख्या

सं स्िाले भोगेका वा अनभूत गरे का व्यवसायगत समस्या
कायय योजना वकन र केका लाधग पेश गररएको हो
प्रस्ताववत काययक्रमको उद्देश्य
लाभास्न्वत घर परस्ःवार सं ख्या (प्रत्यिर अप्रत्यि)
5.

काययक्रम सञ्चालन प्रकृया

प्रस्ताववत काययक्रम कसरी सञ्चालन गररन्छ
6.

काययक्रमबाट हाधसल हुने उपलस्ब्िहरु

काययिेत्र धबस्तार
उत्पादन बृवर्द् (दै धनक/ माधसक/बावषयक पररमाि( मे.ट.)
स्जववकोपाजयन तिा स्जवन स्तरमा सुिार
रोजगारी तिा आधियक अवस्िामा सुिार
10

आधियक प्रस्ताव
प्रस्ताववत कृयाकलापहरुको लागत अनुमान र सहकाययको ववस्तृत वववरि :
क्र.

मुख्य

सं .

कृयाकलापहरु

इकाई

कुल

पररमाि प्रधत

प्रस्तावको सभबस्न्ित

प्रस्तावकले

इकाई

लागत योगदान

कायायलयको

व्यहोने

दर (रु.)

(रु.)

अनुदानबाट

रकमको श्रोत

(रु.)

व्यहोररने

रकम

(रु.)

जभमा (रु.)
माधि उल्लेस्खत वववरिहरु दठक साँचो छ ।

झुठा ठहरे कानुन बमोस्जम सजायको भाधगदार हुनेछु ।

स्जभमेवारी पदाधिकारीको
नाम
पद
हस्तािर
धमधत
छाप

आवेदकको योगदानमा जग्गाको मूल्य र चालु खचय समावेस गनय पाइने छै न ।
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अनुसूची…४
लागत साझेदारीको प्रधतबर्द्ता
महाकुलुङ गाउँ पाधलकाको धमधत ........................ को .......................... मा प्रकास्शत सूचना
अनुसार ........................ महाकुलुङ गाउँ पाधलका ...........नं. वडा .................. गाउँ /टोल स्िायी
ठे गाना

भएको

श्री

..........................................

ले

लागत

साझेदारीमा

................................................ काययक्रम सञ्चालनका लाधग पेश गरे को कायययोजना अनुसार
अनुमाधनत कूल लागत रु ............ को ......... प्रधतशतले हुन आउने रु .......................
अिरुपी..................... बराबरको लगानी आफ्नो आन्तररक श्रोतबाट व्यहोरी काययक्रम सभपन्न गने
प्रधतबर्द्ता जाहे र गदयछु ।

बायाँ

दायाँ

धनवेदकको
दस्तखत
नाम :
धमधत :
सं स्िाको छाप :
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अनुसूची…५
वडा कायायलयको धसफाररस पत्र

श्रीमान् प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू
महाकुलुङ गाउँ पधलकाको कायायलय
बुङ, सोलुखभु बु ।
धबषयाः धसफाररस गररएको बारे ।
उपरोक्त सभबन्िमा स्िानीय सरकार, महाकुलुङ गाउँ पाधलकाको धमधत ........................ मा प्रकास्शत
सूचना मुताववक ........................ गाउँ पाधलका ...........नं. वडा .................. गाउँ /टोल स्िायी
ठे गाना

भएको

श्री

..........................................

................................................

काययक्रम

सञ्चालनका

ले
लाधग

लागत
धसफाररस

पाउँ

साझेदारीमा
भधन

यस

कायायलयमा धनवेदन ददएकोमा सं लग्न कागजातहरुको अध्ययन तिा आवश्यक जाँचबुझ गदाय धनजले
पेश गरे का वववरिहरु सही रहे कोले प्रस्ताव छनौट प्रकृयामा सं लग्न गररददनु हुन धसफाररस गररएको
व्यहोरा अनुरोि छ ।
धसफाररस गनेको
दस्तखताः
नामाः
धमधताः
छापाः
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अनुसूची…६
स्िलगत प्रमास्िकरि मूल्याङ्कन फारम
(क) सामान्य जानकारी
(१) स्जल्ला:
(२) आवेदकको नाम:
(३) स्िायी ठे गानााः
(४) प्रस्ताववत काययक्रमको नाम:
(५) स्िलगत प्रमास्िकरि धमधत:
(ख)

आवेदकको मूल्याङ्कन

क्र.सं .

मूल्याकङ्कनका सूचकहरु

प्रमास्िकरिमा
भेवटएको अवस्िा
र भार

१

भौधतक िमता

३०

१.१

आवेदकको पृष्ठभूधम र प्रस्ताववत काययक्रम धबच तालमेल भए/ ६
नभएको

१.२

भववष्यमा काययक्रम ववस्तारका लाधग सं भावना छ/छै न

६

१.३

व्यवसाय अनुसार पूवायिारहरुको व्यवस्िा

६

१.४

काययक्रम कायायन्वयन स्िलमा बाटो, पानी, ववजुलीको सुवविा ६
छ/छै न

१.५

भौगोधलक वहसावले उक्त स्िानमा प्रस्ताववत काययक्रम सञ्चालन ६
गनय उपयुक्त छ/छै न

२

प्राववधिक िमता

१५

२.१

प्रस्ताववत काययक्रमसं ग मेल खाने कृयाकलापमा हाल सं लग्नता १०
छ/छै न

२.२

आवश्यक प्राववधिक सेवाटे वा प्राप्त हुन सक्ने अवस्िा छ/छै न

५

२.३

आवेदक सभबस्न्ित ववषयको ताधलम/अनुभव प्राप्त छ/छै न

५

३

ववस्त्तय िमता

५

४

वातावरिीय/हावापानीको वहसाबले उपयुक्त छ/छै न

१०

५

अन्य पिहरु

२०

५.१

सं स्िागत/व्यवसायीक कृयास्शलता सन्तोषजनक छ/छै न

५

५.२

दताय/नववकरि/करच ुक्ता/अधडट आदद अद्यावधिक छ/छै न

५
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प्राप्ताङ्क

क्र.सं .

मूल्याकङ्कनका सूचकहरु

प्रमास्िकरिमा

प्राप्ताङ्क

भेवटएको अवस्िा
र भार
५.३

घाँसखेतीका लागी आवश्यक जधमन उपलब्ि हुन सक्ने अवस्िा ५
छ/छै न

५.४

उत्पाददत वस्तुको सहज बजाररकरि हुन सक्ने अवस्िा छ/छै न

५

६

स्िलगत टोलीको राय

२०

६.१

आवेदक सं ग लागत साझेदारी गनय उपयुक्त छ/छै न

२०

जभमा

१००

कूल पचास अङ्क प्राप्त गनय सफल प्रस्तावहरुको प्रािधमवककरि गररने छ । अन्यिा पचास भन्दा कम
अङ्क प्राप्त गरे का प्रस्तावहरु छनौटका लाधग प्रस्ताव मूल्याङ्कन तिा धसफाररस सधमधतमा पेश गररने छै न
।
(ग) आवेदकसं ग ववद्यमान भवन, सवारी सािन, ठू ला मेस्शनरी र उपकरिहरुको वववरि

क्र.सं .

वववरि

पररमाि

अवस्िा

(घ) स्िलगत प्रमास्िकरिमा भेवटएका अन्य िप वववरि भए उल्लेख गने
(१)
(२)
(३)
(४)

(ङ) स्िलगत प्रमास्िकरि टोलको राय
क्र.सं . स्िलगत

गने

हुन्छ/हुँदैन

पदाधिकारीहरुको पद

नाम
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दस्तखत

अनुसूची…७
कायययोजना मूल्याङ्कन फारम
क्र.

मूल्यांकनका आिारहरु

भार

सं .

(प्रधतशत)

१

सं स्िाको उमेर र अनुभव

१०

१.१

१ वषय भन्दा घटी

२

१.२

२ दे स्ख २ वषय सभम

३

१.३

२ दे स्ख ३ वषय सभम

४

१.४

३ दे स्ख ४ वषय

५

१.५

५ भन्दा बढी

१०

२

काययक्रम काययन्वयन स्िलको भौधतक पूवायिारको अवस्िा

२०

२.१

सडक सुवविा भएको

४

२.२

ववजुलीको सुवविा भएको

३

२.३

खानेपानीको सुवविा भएको

३

२.४

घाँस खेधत गररएको जग्गा वा भववष्यमा घाँस ववस्तारको सभभावना

५

२.५

सं स्िाको स्वाधमत्वको भवन, भौधतक पूवायिार, सवारी सािन, यन्त्र उपकरि ५
भएको

३

प्राववधिक दिता/सभबस्न्ित ववषयको ताधलम (सं स्िाको हकमा स्िायी ५
कामदारहरुको)

३.१

७ ददन अवधि सभमको ताधलम

१

३.२

७ दे स्ख १५ ददन अवधि सभमको ताधलम

२

३.३

१६ दे स्ख ३० ददन अवधि सभमको ताधलम

३

३.४

१ मवहना दे स्ख ३ मवहना अवधि सभमको ताधलम

४

३.५

३ मवहना भन्दा बढी अवधिको ताधलम

५

४

ववस्त्तय िमता

५

५

प्रत्यि लाभास्न्वत सं ख्या

१५

५.१

५० भन्दा कम

५

५.२

५१ दे स्ख ९९ जना सभम

१०

५.३

१०० दे स्ख माधि

१५

६

वातावरिःीय/हावापानी उपयुक्तता

५

७

अन्य पिहरु

१०
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प्राप्ताङ्क

क्र.

मूल्यांकनका आिारहरु

भार

सं .

प्राप्ताङ्क

(प्रधतशत)

७.१

हालको काम र प्रस्ताववत काययक्रम ववच तालमेल रहे को

७.२

सं स्िाको

अवस्स्िती

र

प्रस्ताववत

काययक्रम

सञ्चालन

५
स्िल

धबचको ५

तादात्भयता
८

स्वीकृत काययववधि अनुसारका िप आिारहरु

८.१

प्रस्ताव आव्हानको सूचना मूताववक सभबस्न्ित कायायलयको प्रािधमकता र ५

३०

आवेदकको तालमेल
८.२

आधियक प्रस्तावको गुिस्तर

५

८.३

प्राववधिक प्रस्तावको गुिस्तर

१०

८.४

व्यवसायीक कायययोजनाको स्पष्टता

५

८.५

काययववधि अनुसारका फमेट र प्राविानको हे क्का रास्खएको

५

जभमा

१००

उपरोक्तानुसार व्यवसाय योजनाको मूल्याङ्कन गदाय न्यूनतम पचास प्रधतशत अङ्क प्राप्त गरे का प्रस्तावहरु
मात्र छनौटको प्रधतष्पिायमा सामेल हुनेछन् ।
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अनुसूची…८
....................................................................... काययक्रम सञ्चालन सभबस्न्ि प्रस्तावको अस्न्तम छनौट र प्रािधमवककरि फारम
क्र.सं

द.

आवेदक

नं.

सं स्िाको नाम

ठे गाना

स्िलगत

कायययोजना

स्िलगत

प्रमास्िकरि

प्रमास्िकरिको

मूल्याङ्कनको

टोधलको राय (२०)

प्राप्ताङ्क

प्राप्ताङ्क

(१००)

(१००)

हाल पाधलरहेको

कुल प्राप्ताङ्क

कैवफयत

पशु सं ख्या
(३०)

(२५०)

कूल प्राप्ताङ्कको
आिारमा
प्रािधमवककरि
गने

धस.नं.

नाम िर

पद

कायायलय

दस्तखत

उपरोक्त प्रािधमवककरि सवहतको सूस्च अस्न्तम छनौट र स्स्वकृधतका लाधग पेश गने प्रस्ताव मूल्याङ्कन तिा धसफाररस सधमधतका पदाधिकारीहरु:
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ु ी…९
अनुसच
.............................................................. काययक्रम सञ्चालनका लाधग सभझौता पत्र
स्िानीय सरकार, महाकुलुङ गाउँ पाधलका, पशुपन्छी सेवा शाखाको आ.व. २०........ को बावषयक स्वीकृत
काययक्रम

अनुसार

....................................................................उर्द्ेश्यले

...................................................काययक्रम

सञ्चालनका

लाधग

धमधत

.............

गतेको

..........को प्रिम पटक प्रकास्शत सूचना मुताववक पेश हुन आएका प्रस्तावहरु मध्ये व्यवसायीक
पशुपन्छी पालन काययक्रम कायायन्वयन काययववधि, २०७६ को प्राविान बमोस्जम प्रश्ताब मुल्यांकन तिा
धसफाररस सधमधतको धमधत .......... गतेको धनिययबाट .......................को प्रस्ताव छनौट भएको हुँदा श्री
................(यस पधछ प्रिम पि भधनने) र श्री ..................को (यस पधछ दोश्रो पि भधनने) का बीच
तपधसल बमोस्जमका शतयहरु पालना गरर काययक्रम सं चालन गनय मन्जुर भई यो दिपिीय सभझौता
गररददयौं/ धलयौं । इधत सभबत .........साल .......मवहना ....... गते ...... रोज शुभम् ।
तपधसल
(१) व्यवसायीक पशुपालन काययक्रम महाकुलुङ गाउँ पाधलकाको ........... वडामा सञ्चालन गररनेछ ।
(२) दोश्रो पिले पेश गरे को कायययोजना मुताववकका धनभन कृयाकलापहरु सञ्चालनका लाधग प्रिम
पिले प्रदान गने अनुदान रकम उपलब्ि गराउनेछ ।

क्र.स. कृयाकलाप वववरि

अनुमाधनत लागत प्रिम पिले व्यहोने दोश्रो पिले व्यहोने
रु.

रु.

कैवफयत

रु.

जभमा
अिरुपी
(३) प्रिम पिले प्रदान गने अनुदान रकमबाट ४(चार) प्रधतशत कस्न्टजेन्सी वापत र धनयमानुसारका
अन्य कर कट्टा गरी बाँकी रकम दोश्रो पिको बैङ्क खाता माफत भुक्तानी ददनेछ ।
(४) प्रिम पिले काययक्रमको सफलताको आिारमा फ्लोअप काययक्रम सं चालन गररनेछ ।
(4)

दोश्रो पिले पेश गरे को स्वीकृत प्रस्ताव मुताववकको धडजाईन र लागत ईस्ष्टमेट अनुसारका सभपूिय
काययहरु उच्च गुिस्तर कायम राखी धनिायरीत समय धभत्र सभपन्न गनुय पनेछ ।

(5)

दोश्रो पिले सुरुमा आफ्नो लगानीबाट कायय सुरवात गरर सभपन्न भएको कामको मान्यता प्राप्त
प्राववधिकले तयार गरे को धनयमानुसारको भ्याट धबल, दास्खला प्रधतवेदन, रधनङ्ग ववल, मेजरमेन्ट बुक,
कायय सभपन्न प्रधतवेदन र अन्य आवश्यक कागजात सवहत भुक्तानीका लाधग पेश गरे पिात
स्िलगत प्राववधिक प्रधतवेदनको आिारमा मनाधसव ठहरे बढीमा दुई वकस्तामा वा सभपूिय कायय
सभपन्न भएको अवस्िामा एकै वकस्तामा समेत अनुदान रकमको भुक्तानी प्रिम पिले गनेछ ।
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(6)

प्रिम पिले कुनै पधन बखत सं चाधलत काययको अनुगमन/धनररिि गरी सभझौता मुताववक कायय
भए/नभएको अनुगमन गनय र आवश्यक सुझाव ददन सक्नेछ ।

(7)

काययक्रम सं चालनका दौरान वा सभपन्न भए पिातको सं चालन, ममयत सभभार, व्यवस्िापन, जोस्खम
र ददगोपनको लाधग गररने काययहरु तिा अप्रत्यास्शत रुपमा श्रृस्जत सबै प्रकारका दावयत्व र
स्जभमेवारी दोश्रो पिको हुनेछ ।

(8)

यस सभझौतामा उल्लेस्खत काम गदाय आउन सक्ने कुनै पधन प्राकृधतक प्रकोप तिा अन्य ववपद्हरुमा
प्रिम पि स्जभमेवार हुने छै न ।

(9)

दोश्रो पिले धनयधमत रुपमा (कस्भतमा चौमाधसक अवधिको) काययक्रमको प्रगधत, उपलब्िी एवं
कारोवार सभबस्न्ि वववरिहरु प्रिम पिलाई अधनवायय रुपमा उपलब्ि गराउनु पनेछ ।

(10) काययक्रम सं चालनका दौरानमा कुनै कुरा हे रफेर वा पररमाजयन गनुय परे मा दुवै पिको आपधस
सहमधत अनुसार हुनेछ ।
(11) सभझौतामा उल्लेख हुन छु टे का ववषयको हकमा यस काययववधि, प्रचधलत कानून र दुवै पिको
सहमधत अनुसार हुनेछ ।
(12) दोश्रो पिले सभझौता बमोस्जमको काम नभै रकम दुरुपयोग हुन सक्ने दे खेमा प्रिम पिले एक
पटकका लाधग सचेत गराउने र त्यसो गदाय पधन सुिार नदे स्खए एक पस्िय रुपमा सभझौता भं ग गने
र वहनाधमना भए बराबरको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपरको प्रकृया अगाडी बढाउन
सक्नेछ ।
(13) आवश्यकता अनुसार उल्लेस्खत शतयहरुमा िपघट गनय सवकनेछ ।
प्रिम पि

दोस्रो पि

कायायलयको तफयबाट सवह गनेको

सं स्िाको अध्यिको

नामाः

नामाः

पदाः

ठे गानााः

दस्तखताः

दस्तखताः

धमधताः

धमधताः

कायायलयको छापाः

छाप

20

ु ी…१०
अनुसच
काययक्रम अनुगमन फारम
(१) साझेदारको नाम
(२) ठे गानाः
(३) काययक्रम सञ्चालन भएको आ.ब.
(४) अनुगमन धमधताः
(५) सभबस्न्ित कायायलयबाट प्राप्त रकम रु.
(६) साझेदार सं स्िाको लगाधन रकम रु.
(७) हालसभम सभपाददत कृयाकलापहरु

(८) कृयाकलापमा सभलग्न कृषक सं ख्या
(९) साझेदार सं ग रहे का पशु सं ख्या

(१०) उत्पादन र बेचधबखन पररमाि
फुल

दूि (दै धनक)
उत्पादन

धबवक्र

मासु (हाल सभम)

उत्पादन

धबवक्र

उत्पादन

धबवक्र

(११) घाँस ववकासको अवस्िा

(१२) स्िान अनुसार गोठ/खोरको बनावट वैज्ञाधनक भए/नभएको वववेचनााः

(१३) पाधलएका पशुको नश्ल र शारररक अवस्िा
(१४) रे कडय अध्यावधिकको स्स्िधत
(१५) ददइएका सुझावाः
धनरीिि कतायको नामाः

साझेदार नामाः

पदाः

पदाः

धमधताः

धमधत

सहीाः

सहीाः
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छापाः

अनुसूची–११
प्रगधत वववरि फारम

काययक्रमको नामाः
साझेदारको नामाः
ठे गानााः
प्रगधत वववरिको अवधिाः धमधत ............. दे स्ख ................ सभम
धस.

सभपन्न वक्रयाकलाप

इकाइ

पररमाि

नं.

बावषयक

हाल

कुन

ठाँउँमा

लि

सभमको

के

प्रगधत

भन्ने

लाभास्न्वत

हाल

गररयो

कृषक

सभमको

वववरि

पररवार

खचय

सं ख्या

रु.

उल्लेख गने

तयार गनेाः

पेश गनेाः
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अनुसूची-१२
गाईको गोठको सं रुचना
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ु ी-१५
अनुसच
गोठ धनमायि भईसकेपधछको नमूना
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