
 

पैय ूँ गाउूँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड M 6                संखयााः २            लिल ाः 207९/09/21 
              भाग-2 

पैय ूँ गाउूँपालिका कृषि  था पशपुन्छी षिकास सम्बन्धी काययक्रि संचािन काययषिलध, 
2079 

प्रस् ािना : 

कृषि  था पशजुन्य िस् कुो उत्पादन र उत्पादत्ििा िृषि गनयका िालग गाउूँपालिकाको कृषि के्षत्रको 
व्यिसाषयककरणिा सहयोग परु् याउन पैय ूँ गाउूँपालिका गाउूँ काययपालिकाको कायायियको कृषि/पश ु सेिा 
शाखाको िाषियक स्िीकृ  बजेटिा सिािशे भएका काययक्रिहरु संचािनिाई पारदशी र प्रभािकारी बनाउनको 
िालग िाञ्छानीय भएकािे पैय ूँ गाउूँ काययपालिकािे यो काययषिलध बनाई िाग  गरेको छ। 

पररच्छेद १ 

प्रारम्म्भक 

1.  संम्क्षप्त नाि र प्रारम्भ : 
➢ यो काययषिलधको नाि "पैय ूँ गाउूँपालिका कृषि  था पशपुन्छी षिकास सम्बन्धी काययक्रि संचािन काययषिलध, 

२०७9" रहेको छ। 

➢ यो काययषिलध पैय ूँ गाउूँपालिका गाउूँ काययपालिकाको कायायियिे स्िीकृ  गरेको लिल देम्ख िाग  हनुेछ। 

2. पररभािा : षििय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययषिलधिा, 
1. “कायायिय” भन्नािे पैय ूँ गाउूँपालिका गाउूँ काययपालिकाको कायायिय हिुास, पिय िाई सम्झन ुपनेछ। 

2. “िडा कायायिय” भन्नािे पैय ूँ गाउूँपालिका अन् गय का ७ िटै िडा कायायियहरूिाई सम्झन ुपनेछ। 

3. “शाखा” भन्नािे पैय ूँ गाउूँपालिका, गाउूँ काययपालिकाको कायायियको कृषि शाखा र पश ु सेिा शाखािाई सम्झन ु
पनेछ। 

4. “अध्यक्ष” भन्नािे पैय ूँ गाउूँपालिकाको अध्यक्षिाई सम्झन ुपनेछ। 

5. “उपाध्यक्ष” भन्नािे पैय ूँ गाउूँपालिकाको उपाध्यक्षिाई सम्झन ुपनेछ। 



6. “िडाअध्यक्ष” भन्नािे पैय ूँ गाउूँपालिकाको 7 िटै िडाका अध्यक्षिाई सम्झन ुपनेछ। 

7. “प्रिखु प्रशासकीय अलधकृ ” भन्नािे पैय ूँ गाउूँपालिका, गाउूँ काययपालिकाको प्रिखु प्रशासकीय अलधकृ िाई सम्झन ु
पनेछ। 

8. “शाखा प्रिखु” भन्नािे पैय ूँ गाउूँपालिका गाउूँ काययपालिकाको कायायियको षिियग  शाखाका शाखा प्रिखुिाई सम्झन ु
पनेछ। 

9. “सलिल ” भन्नािे पैय ूँ गाउूँपालिका कृषि सम्बन्धी काययक्रि बिोम्जि गठन गने सलिल िाई सम्झन ुपनेछ। 

10. “ कृिक ” भन्नािे कृषि  था पशपुन्छी काययक्रि संचािन गने व्यम्ििाई सम्झन ुपनेछ। 

11. “व्यिसाय” भन्नािे कृषि व्यिसाय  था पशपुन्छी पािन व्यिसाय, कृषि  था पशपुन्छी जन्य िस् कुो उत्पादन, 
बजारीकरण गने व्यिसायिाई सम्झन ुपनेछ। 

12. “ कृिक सि ह” भन्नािे व्यिसाषयक कृषि प्रणािी अििम्बन गने उद्देश्यको िालग गठन भएका १५ िा सो भन्दा बढी 
२५ जना सम्िको कृिकहरूको सि हिाई सम्झन ुपनेछ। 

13. “कृषि सहकारी” भन्नािे कृषि सम्बन्धी कायय गने सहकारी संस्थािाई सम्झन ुपनेछ। 

14. “अनदुान” भन्नािे कृषि  था पशपुन्छी सम्बन्धी काययक्रि संचािनका िालग ददइने रकि िा म्जन्सी सहयोगिाई 
सम्झन ुपनेछ। 

15. “अनदुानग्राही” भन्नािे यस काययषिलध बिोम्जि छनौट भएका कृिक, कृषि फिय, पशपुन्छी फिय कृिक सि ह, कृषि 
सहकारी, कृषि सूँग सम्बम्न्ध  सलिल   था व्यिसायहरुिाई सम्झन ुपनेछ। 

3. काययक्रि संचािनको उद्दशे्यहरू : 
1.कृषि/पश ुक्षेत्रको सम्भाब्य स्थानिा प्रिियन गरी बािी सगन ािा िृषि गरी जलिनको उत्पादकत्ि िृषििा सहयोग 

पयायउने। 

2.सषुिधा अपगु भई कृषि क्षेत्रिा व्यिसायीकरण गनय नसकेका कृिकहरूिाई व्यिसायिा सहयोग गरी खाद्यान्न,  रकारी, 
नगदे बािी खे ी िगाय , पश ुजन्य षिलभन्न सम्भाव्य िस् हुरूको प्रबियनबाट उत्पादन र उत्पादकत्ि िृषि गदै आय 
आजयन िृषि गने। 

3.आधलुनक कृषि प्रषिलध  था उन्न  षिउषिजनको प्रयोगबाट गणुस् रीय कृषि  था पश ुजन्य िस् कुो उत्पादन गने। 

4.कृषि/पश ुक्षेत्रको व्यिसायीककरण िाफय   स्िरोजगारी एिि ्उत्साही यिुाहरूिाई कृषि  था पशपुन्छी व्यिसायिा 
आकषिय  गने । 

पररच्छेद 2 
काययक्रि र प्राषिलधक पक्ष 

 

4. काययक्रिको नािाः कृषि याम्न्त्रषककरण षि रण काययक्रि 

क) पररचयाः 
यो काययक्रि कृषि याम्न्त्रकीकरणको प्रयोग गरी कृिकको कृषि जन्य िस् हुरुिा िाग्ने िाग  न्य लनकरण 
गने उद्देश्यिे संचािन गररनछे। 

ख) िम्क्ष  सि हाः कृिक/कृषि फिय/कृिक सि ह/कृषि सहकारी। 

ग) प्रिखु षक्रयाकिापहरुाः 



१) साना कृषि उपकरणहरु (लिनी षटिर, कुटानी षपसानी लिि, स्प्रयेर, ररपर, लिनी थ्रसेर जन्य 
उपकरणहरु 50% प्रल श  अनदुानिा षि रण गररनेछ। 

घ) ि ल्याङ्कन िापदण्डाः 
१) यस काययक्रिको िालग ि ल्याङ्कनका आधारहरु  ालिका बिोम्जि हनुछे। 

क्र.सं. ि ल्याङ्कनका आधारहरु अंकभार कैषफय  

1. 

खाद्यान्न  था  रकारी बािीको हकिा जग्गाको क्षते्रफि अनसुार 15-25 
रोपनी सम्ि   

50  

क) प्रल  रोपनी 2  

2. 

रोजगारीको लसजयना  10  

क) १ जना 5  

ख) २ जना 10  

3. 

िाभाम्न्ि  घरधरुी संखया 15  

क) ५ घरधरुी िाभाम्न्ि  भएिा 5  

ख) 10 घरधुरी िाभाम्न्ि  भएिा 10  

ग) 15 घरधरुी िाभाम्न्ि  भएिा 15  

4. अनदुानको अिस्था 15  

क) अलधल्िो २ आ.ि.िा अनदुान नपाएको भएिा 15  

ख) अलधल्िो २ आ.ि. िा अनदुान पाए ा पलन क्षेत्र षिस् ारको िालग भएिा 10  

5. नषिन ि सोच (उत्पादन, बाझो जग्गािा खेल  व्यिसाषयक योजना) आदद 10  

जम्िा अंकभार 100  
 

२) प्राषिलधक  था आलथयक पक्षहरु साियजलनक खररद ऐन  था लनयिाििी बिोम्जि हनुेछ। 

३) 50% प्रल श  कृिकिे व्यहोने रकि छनौट भएका कृिकहरुिे गाउूँपालिकाको बैक खा ािा रकि जम्िा 
गरेको बैक भौचरका आधारिा अनदुान उपिब्ध गराइनेछ। 

 

5. काययक्रिको नािाः 25% अनदुानिा टनेि षि रण काययक्रि 

क) पररचयाः 
यो काययक्रि बेिौसिी  रकारी बािी उत्पादन गरी कृिकको आय आजयन िृषि गने उद्दशे्यिे संचािन 
गररनेछ। 

ख) िम्क्ष  सि हाः कृिक/कृषि फिय/कृिक सि ह/कृषि सहकारी। 

ग) प्रिखु षक्रयाकिापहरुाः 



१) बेिौसिी  रकारी उत्पादन प्रिियनको िालग गाउूँपालिकाबाट 75% प्रल श  अनदुानिा 6*10 
लिटरको 90/120 GSM को प्िाषिक लसट षि रण गररनेछ। 

घ) ि ल्याङ्कन िापदण्डाः 
१) यस काययक्रिको िालग ि ल्याङ्कनका आधारहरु  ालिका बिोम्जि हनुछे। 

क्र.सं. ि ल्याङ्कनका आधारहरु अंकभार कैषफय  

1. 

 रकारी खेल को अिस्था   30  

क) आधा रोपनीिा खेल  गरेको भएिा  5  

ख) १ रोपनीिा खेल  गरेको भएिा 10  

ग) 2 रोपनीिा खेल  गरेको भएिा 20  

घ) ३ रोपनी भन्दा बढीिा खेल  गरेको भएिा 30  

2. 

रोजगारीको लसजयना  10  

क) १ जना 5  

ख) २ जना भन्दा बढी 10  

3. 

हाि भएको टनेि संखया 30  

क) प्रल  संखया 5 अंकभार  25  

ख) ५ िटा भन्दा बढी भएिा 30  

4. 

अनदुानको अिस्था 10  

क) अलधल्िो २ आ.ि.िा अनदुान नपाएको भएिा 10  

ख) अलधल्िो २ आ.ि. िा अनदुान पाए ा पलन क्षेत्र षिस् ारको िालग 5  

5. 

लसूँचाईको व्यिस्था 10  

क) लसूँचाईको राम्रो व्यिस्था भएिा 10  

ख) लसूँचाईको व्यिस्था हनु सक्ने भएिा 5  

6. नषिन ि सोच (उत्पादन, व्यिसाषयक योजना, बजार योजना) आदद 10  

जम्िा अंकभार 100  

२) बास/िेटिको टनिे घर लनिायण कायय सम्पन्न गरेको फोटो र िडा कायायियको लसफाररस र 
सम्बम्न्ध  शाखाको अनगुिनका आधारिा उपिब्ध गराइनेछ। 

6. काययक्रिको नािाः साना लसूँचाई लनिायण  था ििय  काययक्रि 

क) पररचयाः 
यो काययक्रि लसूँचाई कुिो/नहर, लसूँचाई टंकी, लसूँचाई पाईप ििय   था लनिायण गरी लसूँचाईको सषुिधा 
अपगु भई कृषिको व्यिसायीकरण गनय नसकेका कृिकहरूिाई साना लसूँचाई काययक्रि संचािनिा 



सहयोग गरी खाद्यान्न,  रकारी, फिफुि, नगदे बािी खे ी िगाय  षिलभन्न सम्भाव्य बािीहरूको खे ी 
प्रबियनबाट उत्पादन र आय आजयन िषृि गने उद्देश्यिे संचािन गररनछे। 

ख) िम्क्ष  सि हाः कृषि फिय/कृिक सि ह/कृषि सहकारी। 

ग) प्रिखु षक्रयाकिापहरुाः 
१) साना लसूँचाई प िायधारहरु कुिो, लसूँचाई पोखरी, प्िाषिक पोखरी, लसूँचाई पाईप लनिायण/ििय िा 
अनदुान उपिब्ध गराईनेछ।  

घ) ि ल्याङ्कन िापदण्डाः 
१) यस काययक्रिको िालग ि ल्याङ्कनका आधारहरु  ालिका बिोम्जि हनुछे। 

क्र.सं. ि ल्याङ्कनका आधारहरु अंकभार कैषफय  

1. 

लसूँचाईका िालग पानीको स्रो को सषुिधा   30  

क) बाहै्र िषहना लसूँचाईको िालग पानीको स्थायी स्रो  भएिा 30  

ख) िौसिी (६ िषहना भन्दा कि) लसूँचाईको िालग पानीको स्रो  भएिा 20  

2. 

लसूँम्च  क्षते्रफि  30  

क) 30 रोपनी भन्दा बढी लसम्च  हनुे भएिा 30  

ख) 11-30 रोपनी भन्दा सम्ि प्रल  रोपनी १ अंकभार 1  

ग) 10 रोपनी भन्दा कि लसम्च  हनुे भएिा 10  

3. 

िाभाम्न्ि  घरधरुी संखया 20  

क) 20 भन्दा बढी घरधुरी िाभाम्न्ि  भएिा 20  

ख) 5-20 घरधरुी िाभाम्न्ि  भएिा प्रल  घरधरुी १ अंकभार 1  

ग) 5  घरधरुी िाभाम्न्ि  भएिा 5  

4. 

अनदुानको अिस्था 10  

क) अलधल्िो २ आ.ि.िा अनदुान नपाएको भएिा 10  

ख) अलधल्िो २ आ.ि. िा अनदुान पाए ा पलन क्षेत्र षिस् ारको िालग 5  

5. नषिन ि सोच (उत्पादन, बाझो जग्गािा खेल  व्यिसाषयक योजना) आदद 10  

जम्िा अंकभार 100  

२) छनौट भएका अनदुानग्राहीहरुिाई काययक्रि िाग  अनिुान/इषििेट  यार पारी  ोषकए बिोम्जिको सम्झौ ा 
गरी 10% िाग  साझेदारीिा नगद िा जीन्सी जनसहभागी ा गने गरी संचािन गररनेछ। साथै ४% 
कम्न्टजेन्सी कट्टा गरी अनदुान रकि भिुानी ददईनेछ।  

7. काययक्रिको नािाः कृषि बजार प िायधार लनिायण  था सहयोग काययक्रि 

क) पररचयाः 



यो काययक्रि कृषि बजार प िायधार लनिायण  था व्यिस्थापनिा कृिकहरुिे उत्पादन गरेका कृषि 
उपजहरुको षिक्री षि रण काययिाई स्थानीयस् रिा कृषि जन्य िस् कुो पहुूँचिाई सहज र सरि बनाई 
व्यिसाषयक कृषििा संिग्न कृिकहरुिाई प्रोत्सान गने उद्देश्यका साथ िडा स् रीय कृषि  संचय, 
उत्पादन पश्चा  हनुे क्षल  न्य नीकरणिा सहयोग र बजारीकरणिा सहयोगको िालग िडा स् ररय कृषि 
संकिन केन्र लनिायण र आ.ि. 078/079 िा लनिायण कायय सम्पन्न भएको १० िे.टन क्षि ाको पैय ूँ 
गाउूँपालिकाको कोल्डरुििा यस गाउूँपालिका लभत्रका कृिकहरुिे उत्पादन गरेका कृषि उपजहरुको 
संचय, उत्पादन पश्चा  हनुे क्षल  न्य नीकरणिा सहयोग र बजारीकरणिा सहज बनाउन भण्डारण काययिा 
सहयोग परु् याउने उद्देश्यिे संचािन गररनेछ। 

ख) िम्क्ष  सि हाः कृषि फिय/कृिक सि ह/कृषि सहकारी। 

ग) प्रिखु षक्रयाकिापहरुाः 
१) िडा स् ररय कृषि संकिन केन्र लनिायण गदाय 0.5 रोपनी के्षत्रफििा षिक्री कक्ष, कम्पाउण्ड  था 
 ारबार, भण्डारण कोठा लनिायण,  राज,ु प्िाषिक के्रट खररदिा अनदुान उपल्बध गराउन सषकनेछ। 

२) १० ि.ेटन क्षि ाको म्चस्यान केन्रको व्यिस्थापनको िालग छनौट भएको संस्थािाई म्चस्यान केन्र 
संचािन िालग खप  हनुे षिध ुिा 50% छुट साथै भण्डार गहृिा राख्न े प्िाषिक टे्र  था र् याक 
लनिायणको िालग अनदुान उपिब्ध गराउन सषकनेछ। 

घ) ि ल्याङ्कन िापदण्डाः 
१) यस काययक्रिको िालग ि ल्याङ्कनका आधारहरु  ालिका बिोम्जि हनुछे। 

क्र.सं. ि ल्याङ्कनका आधारहरु अंकभार कैषफय  

1. 

प िायधारको अिस्था   10  

क) सडक र लबजिुीको सषुिधा भएिा 10  

ख) सडक र लबजिुी परु् याउन सषकने भएिा 5  

2. 

भण्डारण िा संकिन गररने कृषि उपजको उत्पादन अिस्था  30  

क) सम्बम्न्ध  िडा/पालिकािा नै प णय क्षि ािा भण्डार िा संकिन गनय 
पयायप्त उत्पादन भएको भएिा 

30  

ख) अन्य िडा/पालिकाबाट उपज ढुिानी गरी भण्डार िा संकिन गने 15  

3. 

कृषि उपज संकिन िा भण्डारण हनु सक्ने अिस्था 15  

क) िियभरी लनयलि  15  

ख) 6-8 िषहना  10  

ग) 3 िषहना भन्दा कि 5  

4. 

स्िालित्ि 20  

क) कृिक सि ह/कृषि सहकारीको स्िालित्ि 20  

ख) कृषि फिय/कम्पनीको स्िालित्ि 10  



5. 

िाभाम्न्ि  कृिक घरधरुी 15  

क) 20 भन्दा बढी कृिक घरधुरी 15  

ख) 10-20 कृिक घरधुरी 10  

ग) 10 भन्दा कि कृिक घरधुरी 5  

6. नषिन ि सोच (बजारीकरण, ददगोपना र अनगुिन प्रल िेदनका आधारिा) आदद 10  

जम्िा अंकभार 100  
 

8. काययक्रिको नािाः पषु्प व्यिसाय प्रिियन काययक्रि 

क) पररचयाः 
यो काययक्रि यस गाउूँपालिका लभत्रका कृिकहरुिे उत्पादन गरेका पषु्प जन्य िस् हुरुको उत्पादनिा 
िृषि गदै गाउूँपालिकािाई आत्िलनभयर बनाउने उद्देश्यिे संचािन गररनछे।  

ख) िम्क्ष  सि हाः कृषि फिय/कृिक सि ह/कृषि सहकारी। 

ग) प्रिखु षक्रयाकिापहरुाः 
१) पषु्प (िेरीगोल्ड, सयपत्री) को नसयरी  व्यिस्थापन  था प िायधारिा  

२) बीउ खररद, आिश्यक औजार उपकरण खररद आददिा। 

घ) ि ल्याङ्कन िापदण्डाः 
१) यस काययक्रिको िालग ि ल्याङ्कनका आधारहरु  ालिका बिोम्जि हनुछे। 

क्र.सं. ि ल्याङ्कनका आधारहरु अंकभार कैषफय  

1. 

व्यिसायको म्स्थल  (क्षते्रफिको आधारिा)   25  

क) 1 रोपनीिा खेल  गरेको भएिा 25  

ख) 0.5 रोपनीिा खेल  गरेको भएिा 20  

ग) 0.5 रोपनी भन्दा कििा खेल  गरेको भएिा 15  

2. 

सम्बम्न्ध  षिियिा  ालिि लिएको 15  

क) 15 ददन भन्दा बषढ भएिा 15  

ख) 7-15 ददन भएिा 10  

ग) 7 ददन भन्दा कि भएिा 
 भन्दा कि भएिा 

5  

घ) नलिएको भएिा 0  

3. 

व्यिसायको लनरन् र ा  10  

क) 1-5 ििय भन्दा िालथ भएिा (प्रल  ििय २ अंक) 10  

ख) १ ििय भन्दा कि भएिा 0  



4. 

िम्क्ष  िगय 15  

क) एकि िषहिा, दलि , अपाङ्ग ा भएिा 15  

ख) िषहिा भएिा 10  

ग)  नभएिा 5  

5. 

आलथयक अिस्था (व्यिसायको आम्दानी, नाफा र नोक्सानी) 15  

क) उत्ति 15  

ख) िध्यि 10  

ग) न्य न 5  

6. नषिन ि सोच (बजारीकरण, ददगोपना र अनगुिन प्रल िेदनका आधारिा) आदद 20  

जम्िा अंकभार 100  
 

9. काययक्रिको नािाः पशपुािन व्यिसाय प्रिियन काययक्रि 

क) पररचयाः 
यो काययक्रि यस गाउूँपालिका लभत्रका कृिकहरुिे उत्पादन गरेका पश ुजन्य िस् हुरुको उत्पादनिा 
िृषि गदै दधु, िाछा, िास ुर अण्डािा गाउूँपालिकािाई आत्िलनभयर बनाउने उद्देश्यिे संचािन गररनछे।  

ख) िम्क्ष  सि हाः पशपुन्छी फिय/कृिक सि ह/कृषि सहकारी। 

ग) प्रिखु षक्रयाकिापहरुाः 
१) गाई, भैसी, बाख्रा, कुखरुा, बगरुको गोठ/खोर  था िाछा पोखरी लनिायण/ििय   

२) पश ु संखया िृषि, नस्ि सधुार, पश ुआहार व्यिस्थापन, पशपुािनिा साना याम्न्त्रकीरणिा अनदुान 
उपिब्ध गराउन सषकनछे। 

 
 
 
 
 

घ) ि ल्याङ्कन िापदण्डाः 
१) यस काययक्रिको िालग ि ल्याङ्कनका आधारहरु  ालिका बिोम्जि हनुछे। 

 

क्र.सं. ि ल्याङ्कन आधार अंकभार कैषफय  

1. 

व्यिसायको म्स्थल  (संखयाको आधारिा)   25  

क) िाउ गाईभैसी-5, िाउ बाख्रा र बगरु-1, कुखरुा-0.1 प्रल  पश ु 25  

ख) न्य न ि ३*5*1.5 लिटरको जिाशय हनुपुने  25  

2. सम्बम्न्ध  षिियिा  ालिि लिएको 15  



क) 15 ददन भन्दा बषढ भएिा 15  

ख) 7-15 ददन भएिा 10  

ग) 7 ददन भन्दा कि भएिा 
 भन्दा कि भएिा 

5  

घ) नलिएको भएिा 0  

3. 

व्यिसायको लनरन् र ा  10  

क) 1-5 ििय भन्दा िालथ भएिा (प्रल  ििय २ अंक) 2  

ख) १ ििय भन्दा कि भएिा 0  

4. 

िम्क्ष  िगय 15  

क) एकि िषहिा, दलि , अपाङ्ग ा भएिा 15  

ख) िषहिा भएिा 10  

ग)  नभएिा 5  

5. 

आलथयक अिस्था (व्यिसायको आम्दानी, नाफा र नोक्सानी) 15  

क) उत्ति भएिा 15  

ख) िध्यि भएिा 10  

ग) न्य न भएिा 5  

6. नषिन ि सोच (बजारीकरण, ददगोपना र अनगुिन प्रल िेदनका आधारिा) आदद 20  

जम्िा अंकभार 100  

२) यस काययक्रििा सहभागी हनुका िालग कम्म् िा पलन िाउ पश ुसंखया गाईभैसी-3 िटा, बाख्रा-15 िटा, बगरु-
10 र िोकि/िेयसय कुखुरा-100 हनुपुनेछ।साथै बोईिर कुखरुािा अनदुान उपिब्ध गराइने छैन। 

 
 
 
 
 
 

10. काययक्रिको नािाः छाडा चौपाया व्यिस्थापन काययक्रि 

क) पररचयाः 
यो काययक्रि यस गाउूँपालिका लभत्रका छाडा चौपाया लनयन्त्रण  था व्यिस्थापनको िालग गाउूँपालिकािा 
व्यिस्थापन हदैु आएका संस्था, व्यम्ि, सि ह िा सलिल हरुिाई संस्थाग  सधुार  था छाडा पशहुरुिाई 
व्यिम्स्थ  गने उद्देश्यिे संचािन गररनछे। 

ख) िम्क्ष  सि हाः पशपुन्छी फिय/कृिक सि ह/कृषि सहकारी/सलिल  । 

ग) प्रिखु षक्रयाकिापहरुाः 



१) बेिाररसे पश ुचौपायाको िालग गोठ/खोर लनिायण/ििय   

२) पश ुआहार व्यिस्थापन (भईु घास, डािे घास, सखुखा  था हररयो घास पराि) पशपुािनिा साना 
याम्न्त्रकरणिा अनदुान उपिब्ध गराउन सषकनछे। 

घ) ि ल्याङ्कन िापदण्डाः 
१) यस काययक्रिको िालग ि ल्याङ्कनका आधारहरु  ालिका बिोम्जि हनुछे। 

क्र.सं. ि ल्याङ्कन आधार अंकभार कैषफय  

1. 

व्यिसायको म्स्थल  (संखयाको आधारिा)   30  

क) 15 भन्दा िालथ भएिा 30  

ख) 5-15 सम्ि प्रल  पश ुसंखयािा २ अंक  2  

ग) 5 भन्दा कि भएिा 5  

2. 

व्यिस्थापनको लनरन् र ा  20  

क) 1-5 ििय भन्दा िालथ भएिा (प्रल  ििय 4 अंक) 4  

ख) १ ििय भन्दा कि भएिा 0  

3. 

गोठ/खोरको अिस्था 15  

क) उत्ति भएिा 15  

ख) िध्यि भएिा 10  

ग)  न्य न भएिा 5  

4. 

पश ुआहारको व्यिस्था 15  

क) उत्ति भएिा 15  

ख) िध्यि भएिा 10  

ग) न्य न भएिा 5  

5. नषिन ि सोच (ददगोपना र अनगुिन प्रल िेदनका आधारिा) आदद 20  

जम्िा अंकभार 100  

11. काययक्रिको नािाः कृषि सिाग्री  था पश ुऔिधी खररद काययक्रि 

यो काययक्रि यस गाउूँपालिकाको सम्बम्न्ध  शाखाहरुका िालग आिश्यक गने कृषि औजार उपकरणहरु, 
अत्यािश्यक औिधी  था षििादी र अन्य सिाग्रीहरु खररदका िालग सम्बम्न्ध  शाखाबाट िाग  अनिुान 
 यार पारी लसिबन्दी दरभाउ पत्र, बोिपत्र आह्वान िा परािशय सेिाको प्रस् ाि बाट साियजलनक खररद ऐन 
 था लनयिाििी बिोम्जि काययक्रि संचािन गररनछे। 

12. काययक्रिको नािाः  ालिि/म्शषिर संचािन 

यो काययक्रि यस गाउूँपालिकाको सम्बम्न्ध  शाखािे कृिकहरुको िाग र आिश्यक ाको आधारिा ज्ञान, 
लसप र दक्ष ा िृषि गने षिियहरुको पषहचान गरी  ालिि संचािन गनेछ। गाउूँपालिकाको कृषि शाखािे 



पालिका लभत्रका षिलभन्न क्षते्रहरुबाट िाटोको निनुा संकिन गरी िाटो जाूँच, बािी संरक्षण म्शषिर 
संचािन गनय सषकनेछ, साथै पश ु सेिा शाखािे सिय सियिा िडा स् ररय पश ु स्िास््य सम्बम्न्ध 
म्शषिरहरु संचािन गनय सषकनेछ।साथै आिश्यक ा अनसुार  ालिि  था म्शषिर संचािन गदाय सम्बम्न्ध  
षिियको षििय षिज्ञ आिन्त्रण गनय सषकनेछ। 

13. बािी कटानी काययक्रि 

यो काययक्रि पैय ूँ गाउूँपालिका लभत्रको खाद्यान्न बािी,  रकारी बािी, फिफुिबािीको उत्पादनको  ्याङ्क 
लिने उद्देश्यिे संचािन गररनेछ।बािी िगाएको बािीको के्षत्र अनसुार खाद्यान्न बािी,  रकारी बािी, 
फिफुिबािीको  ्याङ्क लिनपुनेछ।यस काययक्रििा सहभागी भएका कृिकहरुको बािीको  ्याङ्क 
संकिन गदाय लनज कृिकको बािीिा हनुे क्षल  िाप  प्रल  निनुा रु. 500।– का दरिे उपिब्ध 
गराईनेछ। ्याङ्क संकिन गने प्राषिलधकिे गाउूँपालिकािा प्रल िेदन पेश गनुयपनेछ। 

 

14. काययक्रिको नािाः िडाग  कृषि  था पशपुन्छी षिकास सम्बम्न्ध काययक्रि 

गाउूँपालिकाको सम्बम्न्ध  शाखाबाट संचािन हनु ेकाययक्रि र गाउूँपालिका लभत्रका िडाग  योजनाहरुिा 
सिािशे भएका कृषि  था पशपुन्छी षिकास सम्बम्न्ध काययक्रििाई प्रभािकारी र व्यिम्स्थ  बनाउन 
काययक्रि कायायन्ियनिा एकरुप ा र दोहोरोपना नपने गरी सम्बम्न्ध  शाखा र िडा कायायियको 
सिन्ियिा संचािन गररनेछ।  

 

 

पररच्छेद 3 

व्यिस्थापकीय पक्ष 

 

15. अनदुान उपिब्ध गराउन सक्ने : गाउूँपालिकाको िाषियक स्िीकृ  काययक्रि बिोम्जि यस काययषिलधको 
पररच्छेद 3 िा उल्िेम्ख  काययक्रिहरुको उद्दशे्य, प्रिखु षक्रयाकिापहरु र न्य न ि श य/िापदण्ड अनसुार 
कृिक सम्बम्न्ध काययक्रि  था आिश्यक ा अनसुार व्यिसाय प्रिियनका िालग काययक्रि संचािन गनय र 
अनदुान उपिब्ध गराउन सषकनेछ। 

 

16. अनदुान रकिको सीिा र प्रल श ाः गाउूँपालिकाको कृषि  था पश ु सेिा शाखाको िाषियक स्िीकृ  
काययक्रि अन् गय  उपिब्ध गराउन े अनदुान रकिको सीिा यस काययषिलध बिोम्जि  ोके अनसुार 
पिुायधारिा कम्म् िा 90% प्रल श  र कृषि उत्पादन सिाग्रीहरु (बीउ, िेनाय, षिरुिा, पश ुनस्ि सधुार, पश ु
संखया िषृि, कृषि औजार उपकरण) िा कम्म् िा ५०% प्रल श िा नबढ्ने गरी हनुेछ । साथै प्िाषिक 
टनेि लसटको हकिा भने 75% प्रल श िा नबढ्ने गरी हनुेछ । 

 
 
 

17. अनदुान व्यिस्थापन सलिल ाः 



 १) गाउूँपालिकाको कृषि  था पश ु सेिा शाखाको िाषियक स्िीकृ  काययक्रि अन् गय  उपिब्ध गराउन े 
अनदुान प्रिाहिा अनदुानग्राही छनौट प्रकृयािाई सहजीकरण गनयका िालग देहाय बिोम्जिको एक 
अनदुान व्यिस्थापन सलिल  रहनेछ। 

क) गाउूँपालिका अध्यक्ष िा लनजिे  ोकेको १ जना प्रल लनलध             संयोजक 

ख) गाउूँपालिका उपाध्यक्ष िा लनजिे  ोकेको १ जना प्रल लनलध         सदस्य 

ग) कृषि  था सहकारी सलिल  संयोजक िा लनजिे  ोकेको १ जना प्रल लनलध   सदस्य 

घ) सम्बम्न्ध  शाखा हेने शाखा प्रिखु                                     सदस्य सम्चि 

2) गाउूँपालिकाको कृषि/पश ुसेिा शाखाको िाषियक स्िीकृ  काययक्रि संचािनको िालग प्राप्त प्रस् ािहरुको 
अनगुिन भए पश्चा  प्रस् ािहरुको ि ल्याङ्कन गरर प्राथलिक ाक्रि  ोकी छनौट गनेछ। 

३) आिश्यक ा अनसुार बढीिा 2 जना सम्ि षििय षिज्ञ िा सरोकारिािा लनकायका प्रिखु िा 
प्रल लनलधिाई सलिल को बैठकिा आिन्त्रण गनय सक्नेछ। 

       ४) यस काययषिलध बिोम्जि अनदुानग्राही छनौट गदाय उि सलिल िे िाषियक बजेटको उपिब्ध ाको 
आधारिा स्िीकृ  िा अस्िीकृ  गनय सक्नेछ। छनौट भएका अनदुानग्राहीहरुिाई उपिब्ध गराईन े
अनदुान रकि यषकन गने र सम्झौ ाको िालग लसफाररस गनेछ। साथै सम्झौ ा अनसुार कायय प्रगल  
सन् ोिजनक नभएिा िा कायय सम्पन्न हनु नसक्ने देम्खएिा अनदुान रकि िा अनदुान सम्झौ ा रद्द गनय 
सक्नेछ। 

 

18. अनदुानको भिुानीाः 
 १) नगद अनदुान ददइने काययक्रिको हकिा अनदुान रकि सोझै अनदुानग्राहीको बैङ्क खा ािा जम्िा हनु े

गरी भिुानी ददइनेछ। 

२) काययक्रिको प्रकृल  अनसुार प्राषिलधक शाखा िा सम्बम्न्ध  कृषि/पश ुसेिा शाखािे  यार पारेको कायय 
सम्पन्न प्रल िदेनका आधारिा अनदुानग्राहीिाई भिुानी ददइनेछ।साथै अनदुानग्राहीिे आफ्नो 
साझेदारीको कायय सम्पन्न गरे पलछ िात्र गाउूँपालिकाको  फय बाट अनदुान रकि उपिब्ध गराइनेछ। 

  
 
 

पररच्छेद ४ 

षिषिध 

19. षििरण प्रकाशन गनुयपनेाः 
   १) अनदुानग्राहीिाई कायायियिे उपिब्ध गराउन ेअनदुान सम्बम्न्ध षििरण ििेसाइटिा र कायायियको 

स चनापाटीिा प्रकाशन गनुयपनेछ। 

20. व्यिसाय द ाय हनुपुनेाः  

१) आिेदक  था अनदुानग्राहीहरुिे अलनिायय रुपिा गाउूँपालिकािा सि ह/व्यिसाय द ाय हनुपुनेछ। पैय ूँ 
गाउूँपालिकाको व्यिसाय द ाय काययषिलध, 2078 र कृिक सि ह गठन  था पररचािन सम्बम्न्ध 
काययषिलध,2078 बिोम्जि द ाय हनुछे। 

 



 
 
 

21. काययक्रिको दोहोरोपना िा दोहोरो सषुिधा लिन नपाउनेाः 
अनदुानग्राहीिे एउटै प्रकृल को कािको िालग संघ, प्रदेश, गाउूँपालिका िा िडाबाट एक भन्दा िढी 
अनदुान प्राप्त गनय सक्नेछैन।  र िहिुषियय प्रकृल का योजना  था एकै कृिक सि ह/फिय/सहकारी िा 
अन्य अनदुानग्राहीिे अन्य प्रकृल को कायय गने गरी अनदुान प्राप्त गनय बाधा पने छैन।यस काययषिलध 
अनरुुप संचािन हनुे काययक्रिहरु संचाििा प्रभािकारी र व्यिम्स्थ  बनाउन गाउूँपालिकाको सम्बम्न्ध  
शाखा र िडा कायायिय साथै अन्य अनदुान उपिब्ध गराउने लनकायबाट कायायन्ियन हनु ेकाययक्रििा 
दोहोरोपना नहनुे गरी आिश्यक सिन्िय गरेर संचािन गनुयपनेछ। 

 

      22. बाधा अडकाउ फ काउ :  

यस कायायषिलध कायायन्ियन सम्बन्धिा कुन ैदिषिधा भएिा सोको लनरूपण गाउूँपालिकािे गनेछ।साथै यस 
काययषिलधिा उल्िेख भएका षिियहरू यसै बिोम्जि  था अन्य षिियहरू प्रचलि  काननु बिोम्जि 
हनुेछन।् 

      22. संशोधन :  

यो काययषिलध गाउूँपालिकाको काययपालिकािे आिश्यक ा अनसुार संशोधन गनय सक्नछे। 
 

 

आज्ञािे, 
केशि िालिछान,े 

प्रिखु प्रशासकीय अलधकृ  


