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पशु सुत्केर� भ�ा (गाई भैसीलाई ) अनुदान स�ालन कायर्�व�ध -२०७५
�स्तावना : गाईभैसीलाई बेतभर� �दने दुधको प�रमाण ब्याएको दुई म�हना �भ� �दएको दुध उत्पादनमा �नभर्र
रहेको हुन्छ।सो अवधी �भ� लै नो पशुले ब�ढ दुध �दने सकेमा मा� सो�ह अनुपातमा सो बेत भर� नै उत्पादन
कायम रा� स�कन्छ।यसै ले सो अवधी पशुको अ�त महत्वपुणर् अवस्था रहेको र त्यस अवस्थामा नै नबजात
बाच्छाबािच्छ-पाडापाडीको स्याहार सुसार गनुर् पन� भएकोले आवश्यकता अनुसारको सन्तु�लत आहारा र अन्य
स्याहार सुसारका लागी कृषकहरुमा जागरण ल्याउन आवश्यक ठानी गाई-भैसीलाई सुत्केर� भ�ा अनुदान
कायर्�मलाई सरल, सहज, व्यविस्थत,�भावकार� र पारदश� रुपले कायार्न्वयन गनर् कोहलपुर नगरपा�लकाले
यो कायर्�व�ध जार� गरे को छ।
१.संिक्ष� नाम र �ारम्भ :
१.यो कायर्�ब�धको नाम नगरस्त�रय पशु सुत्केर� भ�ा अनुदान सं चालन कायर्�व�ध-२०७५ रहेको छ।
२.प�रभाषा: �वषय वा �सं गले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा
३.उ�ेश्यहरु :
क) दुधालु पशुको लै नो अवस्थामा थप स्याहार र उिचत पोषणको माध्यमबाट दुध उत्पादन बृ�� गर�
सो�ह अनुपातमा बेत भर� नै दुध उत्पादन कायम रा�े
ख) बाच्छा-बाच्छ�

तथा पाडा-पाडीको मृत्यदर कम गर� उिचत बृ�ददर,तौल तथा गुणस्तर कायम

रा�े
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ग) पशुको दुई बेतको अन्तर कम गर� लागत घटाउने
४. कायर्�म संचालन हुने स्थानहरु :यस कोहलपुर नगरपा�लका अन्तगर्तका सबै वडामा लागू हुनछ
े ।
५.यो कायर्�मको अव�धः२०७५ म�सर

दे िख २०७६अषाढ मसान्त सम्मको हुनेछ र आवश्यकता अनुसार

�बस्तार गद� ल�गनेछ ।
६.कायर्�म संचालनको ला�ग कृषक छनोटका आधारहरू :
क) पशु �बमा गरे को हुन पन�छ।
ख) सम्बिन्धत वडा कायार्लयबाट �सफा�रस गरे को हुनपन�छ।
ग) स्थलगत अनुगमन ��तवेदन (नगर पशु सेवा शाखाबाट)पेश गरे को हुन ु पन�छ।
घ) �नबेदन पेश गदार् सुत्केर� पशुको तस्वीर स�हत पेश गनुर् पन�छ।
७. कायर्�म संचालनका लागी छनौट �कृया :
क) कोहलपुर नगरपा�लका/नगर पशु सेवा शाखाले
ख) अनुदान �ा� गनर्

सावर्ज�नक सुचना आ�न गन�छ।

ईच्छु क कृषकले मापदन्ड पुरा गर� कोहलपुर नगरपा�लका/नगर पशु सेवा शाखा

कायार्लयमा �नवेदन पेश गनुर् पन�छ।
ग) नगर पशु �वकास कायर्दलले पेश भएका �बबरणको आधारमा कृषक छनोट गन�छ।��त कृषकलाई रु.
२०००.00 दरले कृषकलाई उपलब्ध हुने गर� छनौट स�म�तले �ा�थमकताको आधारमा कृषक छनोट गन�
छ।
घ) �व�नयोिजत बजेटबाट पुग्ने सं ख्याका कृषकभन्दा ब�ढ आवेदन परे को हकमा ग�रबीका सुिचमा परे का तथा
हाल सम्म कुनै सु�वधा नपाएको कृषकहरुलाई प�हलो �ाथा�मकता �दई सुिच तयार पा�रनेछ।यसो गदार् प�न
कृषक सं ख्या बढ� भएमा प�हले ब्याउने पशुलाई प�हलो �ाथा�मकता �दई कृषक छनौट ग�रनेछ।
ङ) कृषक छनौट गनर्का लागी आ�थर्क �वकास स�म�तका सं योजक, आ�थर्क �वकास शाखा �मुख र नगर पशु
सेवा शाखाका �मुख रहने गर� ३ सदस्यीय छनौट स�म�त रहनेछ । अन्य आधार सो स�म�तले �नधार्रण गरे
बमोिजम हुनेछ।
ङ) कृषक छनौट भइप�छ छनौट भएका कृषकहरुले यो कायार्�बधी अनुसारको अनुदान रकम �ा� गन�छन।
ँ ालन �कृया :यस कायार्�म बमोिजमको सेवा सँचालन गन� �कृया दे हाय बमोिजम हुनेछ।
८.सेवा सच
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क) छनौट भएका कृषकलाई नगर पशु सेवा शाखाको िशफा�रस अनुसिु च-२ अनुसार �दईनेछ।
ख) अनुदान �ा� गनर् छनौट भएका कृषकलाई कोहलपुर नगरपा�लकाको कायार्लयले बैक चेक माफर्त
भु�ा�न गनुर् पन�छ।
ग) पशु ब्याई नसकेको तर व्याउने अवस्थाको �माण स�हत �नवेदन पेश गरे र अनुदान �ा� गनर् छनौट
भएका कृषकहरुले पशु ब्याएको �माण नगर पशु सेवा शाखामा पेश गरे प�छ मा� अनुदान रकम �ा�
गन�छन।
९.गाई भैसीलाई सुत्केर� भ�ा पशु आहारा तथा �भटा�मन �मनरल आ�द ख�रद कायर् गनर्का ला�ग तपिशल
बमोिजमको अनुदान उपलब्ध गराईने छ ।
�.स.
१

कायर्�मको �ववरण
सहकार�

फामर्

/व्यि�गत

/व्यवसा�यक

ईकाई
फमर्हरुको

��त पशु ��त बेत

रु
20००/-

�ब�मत गाईभैसी लाई मा� पशु सुत्केर� भ�ा

७.भु�ानी ���या : पशु सुत्केर� भ�ा कायर्�मको भु�ानी ���या नगर पशु सेवा शाखाको िशफा�रसमा कूल
अनुदान रकम अनुगमन ��तवेदन �ा� भै सके प�छ एकमुस्ट भु�ानी ग�रने छ ।
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ु ी –०१
अनुसच
�ी �मुख �शासक�य अ�धकृत ज्यू

�म�त ......................................

कोहलपुर नगरपा�लका नगरकायर्पा�लकाको कायार्लय
कोहलपुर,बाँके ।
�बषयःसुत्केर� भ�ा पाउँ ।
उपरो� सम्बन्धमा त्यस कायार्लयको �म�त.........................................को सुचना अनुसार पशु सुत्केर�
भ�ाका ला�ग यसै �नवेदन साथ तपिशलका काँगजातहरु यसै �नवेदन साथ सं लग्न राखी यो �नवेदन पेश
गरे को छु ।
तपिशलः
१. �बमा को �माण प� ।
२. वडा कायार्लयको �सफा�रस प� ।
३. स्थलगत अनुगमन ��तवेदन ।
४. सुत्केर� पशुको तस्बीर
�नवेदक
हस्ताक्षर.............................
कृषकको नामः..........................
कृषकको ठे गाना.........................
सम्पकर् नं...............................
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ु ी –०२
अनुसच

कोहलपुर नगरपा�लका
नगर कायार्पा�लकाको कायार्लय
कोहलपुर,बाँके
पशु सुत्केर� भ�ाको लागी पशुधनीले भन� फाराम (०७६/व.०७५.आ)
फमर्:कृषकको नाम/

ठे गाना:

�स.न.

कृषकको

पशुको �बबरण
पशुको �क�सम

उमेर

ब्याएको �म�त

र�

�बमा कम्पनी

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

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

पशु सेवा शाखा �मुख

लेखा �मुख

हस्ताक्षर
�ाग नं.

�बमाको अव�ध

............................
�मुख �शास�कय अ�धकृत
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