
 

 

 
clh/sf]6 ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 

v08M %                  ;+VofM (             ldltM @)&*÷)^÷@$ 

 

efu– @ 

clh/sf]6 ufpFkflnsf 

 

g]kfnsf] ;+ljwfg tyf :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf -#_ adf]lhd 

clh/sf]6 ufpFkflnsfn] clh/sf]6 ufpFkflnsfsf] गाई/भैसी गोठ सधुार कार्यक्रम संचालन कार्यविधध, 
२०७८ jgfO{ ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu k|sflzt u/]sf] 5 . 

 

  



गाई/भैसी गोठ सधुार कार्यक्रम संचालन कार्यविधध, २०७८ 

पषृ्ठभधूम:  

कृवि व्र्िसार्लाई दिगो र उत्पािनशील बनाउन गणुस्तरीर् प्ांगाररक िस्तकुो आिश्र्कताको विकल्प छैन . 
पशहुरुबाट धनस्केका मल र वपसािलाई व्र्िस्स्ित गनुय र गाई/भैसीको िलो सधुार गनुय पशपुालनको एक 
महत्िपणुय पाटो हो . तसिय गाउँपाधलका धभत्र गाई/भैसी पालन गरररहेका कृिकहरुको उत्पािन र उत्पािकत्ि 
बदृ्दी गरी कृवि तिा पशपुालन व्र्िसार्लाई व्र्िसार्ीकरण र आधधुनकीकरणका सािै प्ांगाररक मलको 
प्र्ोगलाई प्ोत्साहन गनय गाउँपाधलकाबाट स्िीकृत गाई/भैसी गोठ सधुार कार्यक्रम संचालन गनय अस्िरकोट 
गाउँपाधलका, गाउँकार्यपाधलकाको कार्ायलर्लबाट र्ो कार्यविधध िारर गररएको छ .  

 

  पररच्छेि १ 

 प्ारस्भभक  

१. सस्षिप्त नाम र प्ारभभ : 
१) र्स कार्यविधधको नाम "गाई/भैसी गोठ सधुार कार्यक्रम संचालन कार्यविधध, २०७८" रहेको छ . 
२) र्ो कार्यविधध अस्िरकोट गाउँपाधलका, गाउँकार्यपाधलकाको बैठकले स्िीकृत गरेको धमधत िेस्ि लाग ु

हनुेछ . 
३) र्ो कार्यविधध अस्िरकोट गाउँपाधलका भर लाग ुहनुेछ .  

 

पररच्छेि २ 

पररभािा 
२. पररभािा : वििर् र प्संगले अको अिय नलागेमा र्स कार्यविधधमा,  

१) "गाउँपाधलका'' भन्नाले र्स अस्िरकोट गाउँपाधलकालाई िनाउंिछ . 
२)  "प्मिु प्शासकीर् अधधकृत" भन्नाले अस्िरकोट गाउँपाधलकाको प्मिु प्शासकीर् अधधकृत सभझन ु

पियछ . 
३) ''शािा प्मिु" भन्नाले अस्िरकोट गाउँपाधलका, गाउँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर्को पश ुसेिा  शािाको 

     प्मिु सभझन ुपियछ . 
  ४) ''गाउँ कार्यपाधलका'' भन्नाले अस्िरकोट गाउँपाधलका, गाउँ कार्यपाधलका सभझन ुपियछु . 
  ५) सधमधत भन्नाले '' छनौट सधमधत '' सभझन ुपियछ . 
  ५) कृिक भन्नाले गाई/भैसी पालनमा संलग्न व्र्स्िलाई िनाउिछ . 
  ६) पश ुभन्नाले गाई/भैसीलाइ िनाउिछ . 
 

 



 

पररच्छेि ३ 

उद्दशे्र्हरु 

३. उद्दशे्र्हरु :  

 १) कृिकहरुले पालन  गरेको  गाई/भैसीको लाधग व्र्िस्स्ित गोठ धनमायण गरर रोगहरुको षरू्नीकरण, 
लागत कम र उत्पािन बदृ्दी गनुय . 

 २) मल मतु्रको सिपुर्ोग गरर प्ांगाररक मल उत्पािनमा टेिा परु्ायउन ु.  

 ३) दिगो कृवि र प्ांगाररक िेतीमा िोड दिई रासार्धनक मलको प्र्ोगलाई धनरुत्सावहत गनुय . 
 ४) कृवि िेत्रमा लगानी बढाई व्र्ािसावर्कता र उद्दमस्शलताको प्बधयन गनुय . 

 

पररच्छेि ४  

छनौट प्वक्रर्ा   

४. छनौट सधमधत  : 
छनौट सधमधत िेहार् बमोस्िमको हनुेछ : 

    क) प्मिु प्शासकीर् अधधकृत   - संर्ोिक     १ िना 
    ि) र्ोिना शािा प्मिु    - सिस्र्  १ िना 
    ग) प्ाविधधक शािा प्मिु    - सिस्र्  १ िना 
    घ) सभबस्षधत वििर्गत सधमधतको संर्ोिक   - सिस्र्   १ िना  

    ङ) पश ुसेिा शािा प्मिु    - सिस्र् सस्चब  १ िना  

 

५. छनौट सधमधतको काम कतयब्र् र अधधकार : छनौट सधमधतको काम कतयब्र् र अधधकार िेहार्   

    बमोस्िमको हनुेछ,  

क) प्कास्शत सचुना अनसुार प्ाप्त धनििेनका आधारमा लाभग्रावहको प्ािधमकीकरण गने,  

ि) लाभ ग्रावहको छनौट गने,  

ग) कार्यक्रम सभझौता गरर कार्ायषिर्नको चरणमा लैिाने, 
घ) सधमधतको बैठक सभबस्षध प्ािधान सधमधत आफैले धनधायरण गरे बमोस्िम हनुेछ . 

 

६. छनौट प्वक्रर्ा : 
१) ररत पिुयक पेश हनु आएका आििेकहरुको आधारमा सभबस्षधत शािाको अनगुमन प्धतिेिनको 
   आधारमा छनौट सधमधतले प्ािधमकीकरण गनेछ . 
२) सधमधतमा प्ाप्त धनिेिन उपर छलफल गरर सधमधतले कार्यक्रमको लाधग लाभग्राही छनौट गनेछ .  



 

पररच्छेि ५ 

कार्यक्रम संचालन 

७. संचालन विधध 

क) आिेिन पेश गनयको लाधग कस्भतमा ७ दिनको साियिधनक सचुना प्काशन गररनछे . 
ि) आििेकले अनसुसु्च २ बमोस्िम धनििेन र कागिातहरु पेश गनुयपनेछ . 
ि) स्िलगत अनगुमन, मलु्र्ांकन तिा सभबस्षधत प्ाविधधकले पेश गरेको प्धतििेनको आधारमा छनौट 

   सधमधतले अनिुानाग्राही छनौट गनेछ . 
ग) छनौट भएका कृिक, कृवि फमय,कृवि समूह र सहकारी संग सभझौता गरर कार्यक्रम कार्ायषिर्न गररनछे . 

घ) तोवकएको समर् अिधधधभत्र धभत्र सभझौता गनय नआएको िण्डमा प्ािधमकताको आधारमा अषर् कृिकलाई 

    कार्यक्रम प्िान गररने छ . 
ङ) सभझौता भइसकेपधछ छनौटमा परेका कृिकले प्ाविधधक इस्टमेट बमोस्िम गोठको ममयत गने, िस्त ुबस्ने  
  ठाउ ढलान गने, वपसाब बग्ने नाली तर्ार गने तिा वपसाब िभमा हनुे ट्ांकी धनमायण गने कार्यगनुय पियछ . 
च) गोठ सधुार कार्यक्रमको लाधग गाउँपाधलका कार्ायलर्बाट ५०% अनिुानमा प्धत कृिक बढीमा रु. 
   ४००००/- का िरले अनिुान प्िान गररनेछ र कृिकले कस्भतमा ५०% बराबरको रकम साझेिारी  
   /िनश्रमिान गनुयपनेछ . अनिुान रकममा धनर्मानसुार कर कट्टी गररनछे . 
  

८. अनिुान रकम र भिुानी प्वक्रर्ा: 
क) कार्यक्रम संचालनको लाधग छनौटमा परेका लाभग्राहीलाई पेश्की रकम उपलब्ध गराइने छैन र अषर्  

   आिश्र्क श्रोत/साधन आिेिक आफैले व्र्िस्िापन गरर कार्यक्रम संचालन गनुयपनेछ . 
ि) कार्यसभपन्न भएपश्चात तपस्शलका कागिातहरु गाउँकार्यपाधलकाको कार्ायलर्मा पेश गरे पधछ  

   धनर्मानसुार अनिुान रकम एकमषु्ठ भिुानी गररने छ . 
तपस्शल 

क) िडा कार्ायलर्को आस्षतम भिुानीका लाधग धसफाररसको सक्कल प्धत  

ि) िडा स्तररर् अनगुमन प्धतबेिनको सक्कल प्धत  

ग) आिश्र्क धबल भरपाई  

घ) अनिुान कार्यक्रम संचालन भएको स्िान को फोटो ३ प्धत  

ङ) समूह िा संस्िाको हकमा कार्यसधमधतको बैठकले कार्यसभपन्न भएको धनणयर्को प्धतधलवप 

च) कार्यसभपन्न भएको प्ाविधधक प्धतििेन  

छ) भिुानीको लाधग धनबेिन 

 



 

९. अनगुमन: 
१) संचाधलत कार्यक्रमको गाउँपाधलका, िडा कार्ायलर् तिा पश ुसेिा शािाले अनगुमन तिा मलु्र्ांकन गनय 
   सक्नेछ . 

 

१०. भिुानी दिन बाध्र् नहनुे : 

१) सभझौता बमोस्िम कार्य सभपन्न नगरेमा गाउँपाधलकाले त्र्स्ता अनिुानग्राहीलाई भिुानी दिन बाध्र् 

   हनुे छैन . 
२) सभझौतामा उस्ल्लस्ित अिधध धभत्रमा कार्यसभपन्न गरर भिुानी धलन नआएमा भिुानी दिन बाध्र् हनु े 

   छैन . 
 

 

पररच्छेि ६ 

विविध 

११. प्चधलत काननु बमोस्िम हनुे : र्स कार्यविधधमा लेस्िएका वििर्मा र्सै कार्यविधध बमोस्िम र  
     नलेस्िएको वििर्मा प्चधलत काननु बमोस्िम हनुेछ | 
१२. िाधा अड्काउ फुकाउ : र्ो कार्यविधधको कार्यषिर्नमा कुनै बाधा अड्काउ आइपरेमा छनौट सधमधतले 

    बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ |  

१३. संशोधन : र्ो कार्यविधध आिश्र्कता अनसुार गाउँकार्यपाधलकाले िपघट, हेरफेर िा संशोधन गनय  

     सक्नछे | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

अनसुसु्च – १ 

(िफा ७(ि) संग सभबस्षधत) 
अनिुान कार्यक्रम माग गनय पेश गने धनिेिनको ढाचँा  

धमधत:......................................... 
श्री मान ्पश ुसेिा शािा प्मिु ज्र्,ु 
अस्िरकोट गाउँपाधलका, गाउँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर्, 
भच्चेक, गोरिा  
 

वििर्: गाई/भैसी गोठ सधुार कार्यक्रममा सहभागी हनु प्स्ताि पेश गरेको बारे  
प्स्ततु वििर्मा अस्िरकोट गाउँपाधलका, पश ु सेिा शािाबाट धमधत ..............................मा प्कास्शत 
सचुना अनसुार ................................. स्शियकको अनिुान कार्यक्रम संचालन गनय तपस्शलका कागिातहरु 
संलग्न गरी  आििेन पेश गरेको व्र्होरा अनरुोध गियछु | 
संलग्न कागिातहरु: 
१) अस्घल्ला िइु आधियक बियमा कुन ैकार्ायलर् / संस्िाबाट अनिुान प्ाप्त गरे िा नगरेको उल्लेि गरर 

    अनिुान धलन उपर्िु भएको व्र्होरा सवहतको धनििेन 

२) आििेकले आफुले संचालन गने व्र्िसार्को पररर्ोिना प्स्ताि 

३) सभबस्षधत िडा कार्ायलर्को कार्यक्रम संचालनमा िोहोरो सहर्ोग नभएको िा विगतमा सहर्ोग उपलब्ध  

   भएको भए सो को व्र्होरा िलुाई िप अनिुान सहर्ोग दिन उपर्िु हनुे व्र्होरा लेस्िएको धसफाररस पत्र  

४) निीकरण भएको िताय प्माण पत्रको प्धतधलवप एक प्धत  

५) स्िाई लेिा नभबर प्माणपत्रको प्धतधलवप एक प्धत (भए) 

६) समहु िा संस्िाको हकमा कार्यसधमधतको बैठक को अनिुान माग गनयको लाधग गरेको धनणयर् प्धतधलपी 
७) फमय िा व्र्िसार् संचालनमा रहेको िग्गा धधन प्माणपिुायको प्धतधलवप र िग्गा भाडामा धलएको भए 

   प्चधलत धनर्म बमोस्िम कस्भतमा ५ िियका लाधग भाडामा धलएको िलु्ने कागिातको प्धतधलवप  

८) कार्यक्रम संचालन हनुे आधियक िियको सभपधत कर तिा भधूमकर धतरेको रधसिको प्धतधलवप  

९) सभबस्षधत वििर्मा ताधलम धलएको भए सो को प्माणपत्रको प्धतधलवप  

धनििेकको 
िस्तित : 
नाम,िर : 
ठेगाना : 

 सभपकय  नभबर र छाप : 
 



 

अनसुसु्च २ 

(िफा ७(ग) संग सभबस्षधत) 

क्र.स  कार्यक्रम छनौट तिा मूल्र्ाकंनका आधारहरु  अंक 

१. 
 

माउ गाई/भैसी संख्र्ा  २ िटाको लाधग ५ 

३ िटाका लाधग १०  

३ िटा भषिा बढी २० 

२. लागत साझेिारीको अनपुात (कार्ायलर् : आििेक) १:१.५ भषिा बढी  – १० 

१:१ भषिा बढी िेस्ि १.१५ सभम - ५  

 
३. व्र्ािसावर्क िेधत गररने िग्गाको िेत्रफ़ल १ रोपनी भषिा कमका लाधग ५ 

       १ रोपनी भषिा बढी १०  

४. सभबस्षधत वििर्मा ७ दिन भषिा बढी ताधलम 
धलएको  

क) ७ दिन िा सो भषिा बढी ताधलम 

    धलएको – १० 

ि) ७ दिन भषिा कम ताधलम धलएको- ५  

५. अस्घल्लो आ.ि. मा कुनै कार्ायलर्बाट अनिुान 
धलए/नधलएको  

नधलएको – १० 

उस्ल्लस्ित वक्रर्ाकलाप भषिा फरक प्कृधतको 
वक्रर्ाकलाप गनयको लाधग धलएको -५  

६. लस्ित ्िगय  धसमाषतकृत १५, िधलत र िनिाधत १०, अषर् 
५  

७. प्स्तािकको मखु्र् पेशा  क) मखु्र् पेशा भएमा – १० 

ि) सहार्क पेशा भएमा – ५ 

८. फमय िताय भएको  क) ३ ििय भषिा बढी भएको - १५ 

ि) १ ििय िेस्ि ३ ििय भएको - १० 

ग) १ ििय भषिा कम समर् भएको - ५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसुसु्च ३ 

 प्स्ताि-पत्र  

१.आिेिक र सभपकय  व्र्स्ि सभबस्षध वििरण : 
आिेिकको नाम  

 

ठेगाना  
 

आिेिक संस्िाको वकधसम (कुनै एकमा स्चन्न 
लगाउने) 

१. कृिक समूह 

२. सहकारी  

३. ितायिाल फमय  

४. कृिक  

प्ोपाइटर िा अध्र्िको नाम   
संस्िा िताय भएको धमधत  

स्िाई लेिा नं.  

संस्िाको मखु्र् उद्देश्र्  
 

कार्यक्रम संचालन हनुे स्िान  
 

अषर् श्रोत िा वित्तीर् सहकार्यमा कुनै काम भैरहेको 
भए, कुन संस्िाबाट के उद्देस्र्को लाधग विस्त्तर् 
सहर्ोग प्ाप्त गनुय भएको, िलुाउनहुोस  

 

विगत २ िियमा अस्िरकोट गाउँपाधलका िा अषर् कुनै 
धनकार्बाट अनिुान प्ाप्त गरेको भए सो को वििरण  

 

 

२. हालको व्र्ािसावर्क वििरण : 
क्र,स, व्र्िसार्  िेत्रफ़ल ्िा 

संख्र्ा  

उत्पािन 
पररमाण  

उत्पािन 
मूल्र्  

प्विधध प्र्ोग कैवफर्त  

       

       

       

       



 

२. वक्रर्ाकलापको वििरण  

क्र.स. वक्रर्ाकलापको वििरण  पररमाण  अनमुाधनत लागत  कुल रकम  सभपन्न गनय 
लाग्ने अिधध  

कैवफर्त 

आफुले 
व्र्होने  

माग 
गररएको  

पुिँीगत तफय  

१.        

२.        

३.        

अषर् कार्यहरु 

१.        

२.        

३.        

४.        

 

४. कार्यक्रम संचालनबाट प्ाप्त उपलब्धीहरु 

 

 

 

५. बिार र्ोिना  

 

 

 

६. निीनतम सोच र दिगोपना : 
 

 

 

 



 

अनसुसु्च ४  
गाई भैसी गोठ सधुार कार्यक्रम का लाधग सभझौता पत्रको ढाचँा 

 

सभझौता पत्र 

 श्री अस्िरकोट गाउँपाधलका (पश ुसेिा शािा) (र्स पछी पवहलो पि भधनने) र गोरिा स्िल्ला अस्िरकोट 
गाउँपाधलका  िडा नं.........स्स्ित....................................मा स्िापना भएको श्री  
................................................................फमयका प्ोपाइटर ............................................(र्स 
पछी िोश्रो पि भधनने) विच साझेिारी÷सहकार्यमा आ.ि. २०७८÷७९ को स्िीकृत गाई भैसी गोठ सधुार 
कार्यक्रम अस्िरकोट गाउँपाधलका िडा नं. ...........................मा संचालन गनय तपधसल बमोस्िमका शतयका 
अधधनमा रही र्ो सझौता–पत्रमा हस्तािर गरी धलर्ौं÷दिर्ौं । 

तपधसल : 
१.र्ो सभझौता सभझौता भएको धमधतबाट प्ारभभ हनुेछ । 

२.िोस्रो पिले स्िापना िा ममयत सधुार गरेको िोर गोठमा कुल लागत मध्र् बढीमा ४०000। (अिेरुपी 
रु चाधलस  हिार रुपर्ा ंमात्र) अनिुान स्िरुप पवहलो पिले िोस्रो पिलाई उपलब्ध गराउने छ । अनिुान 
रकम िरािरको रकम व्र्िसार्ी स्िरं्ले लगानी गरेको प्ष्ट हनुे विल भरपाइ पेश गनुयपनेछ ।(कस्भतमा रु 
८0000 िरािरको) 
३.  िोर गोठ सधुार तिा ममयतका वक्रर्ाकलापहरु िोस्रो पिले पवहलो पिको सहर्ोग धलई आफै सञ्चालन  
    गनुयपनेछ । 

४. सभझौता भएको धमधतले 7 दिन धभत्र िोर गोठ सधुारको कार्य सरुु गरर सक्न ुपनेछ । र्दि कार्य सरुु 

   नभएमा सभझौता स्ित रद्द हनुेछ ।  
५. िोश्रो पिले .......................................... धभत्र िोर सधुार तिा ममयतको कार्य सभपन्न गरर सक्न ु

    पनेछ । 

६. काम सभपन्न भएपश्चात िोश्रो पिले उस्ल्लस्ित कागिातहरु सवहत गाउँकार्यपाधलकाको कार्ायलर्मा पेश 
    गनुय पनेछ । 

क) िडा कार्ायलर्को आस्षतम भिुानीका लाधग धसफाररसको सक्कल प्धत  

ि) िडा स्तररर् अनगुमन प्धतबेिनको सक्कल प्धत  

ग) आिश्र्क धबल भरपाई  

घ) अनिुान कार्यक्रम संचालन भएको स्िान को फोटो ३ प्धत  

ङ) समूह िा संस्िाको हकमा कार्यसधमधतको बैठकले कार्यसभपन्न भएको धनणयर्को प्धतधलवप 

च) कार्यसभपन्न भएको प्ाविधधक प्धतििेन  

छ) भिुानीको लाधग धनबेिन 

 

 

 



 

छनौट भएका व्र्िसार्ीले गनय चाहेका मखु्र् मखु्र् कामहरु 

सी.नं कामको वििरण लागत सभपन्न गने धमधत 

    

    

    

    

    

    

७. र्स सभझौतामा उल्लेि भएका धनर्महरु र्सै बमोस्िम र र्समा उल्लेि नभएका धनर्महरु प्चधलत 
धनर्म काननु बमोस्िम लागू हनुेछ । 

 

 

प्िम पिको तफय बाट      िोस्रो पिको तफय बाट 

नाम,िर        नाम,िर : 
पि :        पि : 
संस्िाको नाम र छाप :      संस्िाको नाम र छाप : 
धमधत :        धमधत : 
 

                         रहोबर : 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


