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गाईभैंसीलाई सुत्केरी खाद््यान्न सहयोग काययक्रम सन्चालन काययविधि, २०७७ 
पषृ्ठभूमी  

गाई भैसीले बेतभरी दिन ेिधुको पररमाण ब्याएको िईु मदिना भभत्र दिएको िधु उत्पािनमा 
ननभभर रिेको िुन्छ ।सो अबधी भभत्र लैनो पशुले बदि िधु दिन सकेमा मात्र सोिी 
अनुपातमा सो बेत भरी नै उत्पािन कायम राख्न सककन्छ। यसैले सो अबधी पशुको अनत 
मित्वपूणभ अवस्था रिेको र यस अवस्थामा नै नवजात बाच्छाबाच्छी÷पाडापाडीको स्यािार 
सुसार गनुभ पन े भएकोले आबश्यकता अनुसारको सन्तुभलत आिारा र अन्य स्यािार 
सुसारका लागग कृषकिरुमा जागरण ल्याउन आबश्यक ठानी कमलामाई नगरपाभलकाको 
ववभमत गाई भैंसीलाई सुत्केरी भत्ता अनुिान कायभक्रमलाई सरल, सिज, व्यवस्स्थत, 
प्रभावकारी र पारिशी रुपले कायाभन्वयन गनभ कमलामाई नगरपाभलका स्थाननय सरकार 
संचालन एनको िफा १०२(२) बाट यो कायभववगध जारी गररएको छ। 

 

पररच्छेद-१ 
प्रारम्भभकः 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारभभः 
१. यो कायभववगधको नाम " गाईभैंसीलाई सुत्केरी पश ुआहारा भत्ता अनुदान काययक्रम 

सन्चालन काययविधि, २०७७" रिेको छ । 
२. यो कायभववगध कमलामाई नगरपाभलका नगर कायभपाभलकाको कायाभलयबाट स्वीकृत 
भएपनछ प्रारम्भ िुनेछ । 

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसंगले अको अथभ नलागेमा यस कायभववगधमााः 

क) "नगरपाललका" भन्नाले कमलामाई नगरपाभलका सम्झनु पनेछ । 

ख) " कृवष सलमतत भन्नाले कमलामाई नगरपाललका अन्तरगतको कृवष सलमतत 
सभझनुपनेछ । 

ग) पशु विकास शाखा" भन्नाले कमलामाई नगरपाभलका पशु ववकास शाखा सम्झनु 
पनेछ ।          

 



३   उद्देश्यहरः 
क) िधुालु पशुको लैनो अवस्थामा थप स्यािार सुसार र उगचत पोषणको माध्यमबाट 

िधु उत्पािन बदृ्गध गरी सोिी अनुपातमा बेत भरी नै िधु उत्पािन कायम राख्न े

ख) बाच्छा बाच्छी तथा पाडापाडीको मतृ्यूिर कम गरी उगचत बदृ्गधिर, तौल तथा 
गुणस्तर कायम राख्न े 

ग) पशुको िईु बेतको अन्तर कम गरी उत्पािन लागत घटाउने . 
 

४. काययक्रम सञ्चालन हुने स्थानहर M कमलामाई नगरपाभलकाको १४ वटै वडािरु । 
 

५ काययक्रमको अबिीः  

यो कायभक्रमको अवगध कमलामाई नगरपाभलकाको अको ननणभय निुनजेलसम्मको िुनेछ र 
आवश्यकता अनुसार ववस्तार गिै लान सककनेछ । 

 

६. काययक्रम संचालनका लाधग कृषक छनौटका आिारहरः  

क) कृषक, कृषक समुि, सिकारीमा आवद्ध कृषकको ननवेिन, नेपाली नागरीकताको 
प्रमाण पत्र पेश गरेको िुनुपनेछ । 

ख) पशु ववमा गरेको िुनुपनेछ । 
ग) सम्बस्न्धत वडा कायाभलयबाट पशु व्याउने वा व्याएको प्रमाण पेश गरेको िुनुपन ेछ 
। 
घ) ब्याएको पशु, पशुको बच्चा (बाच्छा/पाडा) र कृषकको प्रष्ट बुझझने फोटो पेश 
गनुभ पिभछ  

घ) आगधकाररक ननकायबाट गररवी प्रमाझणत गररएका कृषकलाई प्राथभमकता दिइनेछ।  

 

७. काययक्रम संचालनका छनौट प्रकृयाः 
क) ) कृषक, कृषक समुि, सिकारीमा आवद्ध कृषक को ननवेिन । 
ख)  कृषक,ब्याएको पशु, र पशुको बच्चा(बाच्छा/पाडा) प्रष्ट बुझझने फोटो १ प्रनत 

कमलामाई नगरपाभलका पशु ववकास शाखामा पेश गनुभ पनेछ । 
ग) प्राप्त ननवेिनिरु पशु ववकास शाखाले कमलामाई नगरपाभलका कृवष सभमनतमा पेश 
गन ेछ  

घ) कमलामाई नगरपाभलका कृवष सभमनतले पशु ववकास शाखाले पेश भएका वववरणिरुका 
आधारमा कृषकिरु छनौट गनेछ । प्रनत कृषक नगि रु. २०००।– वा सुत्केरी 



पशुलाइ भमनरल भमक्चर/क्यास्ल्सयम वा सन्तुभलत िाना अनुिान उपलब्ध िुनेगरी 
कृवष सभमनतले प्राथभमकताका आधारमा कृषक छनौट गने छ ।  

ङ) ववननयोस्जत बजेटबाट पुग्ने संख्याका कृषक भन्िा बदि आवेिन परेको िकमा 
गररवको सुगचमा परेकालाई प्राथाभमकता दिई सुगच तयार गररनेछ। यसो गिाभपनन 
कृषक संख्या बदि भएमा पदिले व्याउने पशुलाई पदिलो प्राथाभमकता दिई कृषक 
छनौट गररनेछ। कृषक छनौट गने अन्य आधार कमलामाई नगरपाभलका कृवष 
सभमनतले तोके बमोस्जम िुनेछ। 

च) कृषकिरु छनौट भएपछी छनौट भएका कृषकिरुले यो कायभववगध अनुसारको अनुिान 
रकम वा खाद्यान्न/भभटामवन/भमननरल प्राप्त गनेछन ्। 

 

८. सेिा संचालन प्रक्रक्रयाः यस कायभक्रम वमोस्जमको सेवा सञ्चालन गने प्रकृया िेिाय 
वमोस्जम िुनेछाः 

क) कमलामाई नगरपालीका पशु ववकास शाखामा पेश भएको ननवेिा तथा िरखास्त 
अनुसार कृषक सभमनतले कृषक छनौट गनेछ ।  

ख) अनुिान प्राप्त गनभ छनौट भएका कृषकलाई कमलामाई नगरपाभलका पशु ववकास 
शाखाले वैंक चके माफभ त वा नगिै रकम भुक्तानी गनुभपने छ।  

ग) पशु व्याइ नसकेका तर व्याउने अवस्थाको प्रमाण सदित ननवेिन पेश गरेर अनुिान 
प्राप्त गनभ छनौट भएका कृषकिरुले पशु व्याएको प्रमाण कमलामाई नगरपाभलका 
पशु ववकास शाखामा पेश गरेपनछ मात्र अनुिान कमलामाई नगरपाभलका कृवष 
सभमनतको ननणभय अनुसार रकम प्राप्त गनेछन ्। 

 

९ गाईभैंसीलाई सुत्केरी पशु आहारा भत्ता अनुदान काययक्रम कायायन्ियनको लाधग प्रस्तावित 
आधथयक नमयसः 

क्र.सं. कायभक्रमको वववरण इकाई रु. िजार प्रनत पशु 
१ कृषक, कृषक समुि, पश ु पालन फामभ, 

सिकारीमा आवद्ध कृषकिरुका ववभमत पश ु
(गाइ/भैंसी) लाई सुत्केरी भत्ता 

प्रनत 
पश ु

२०००.०० 

 

१०) अनुगमन, मूलयांकन तथा प्रततिेदन सभबम्न्ि व्यिस्थाः 



यस कायभक्रमको अनुगमन कमलामाई नगरपाभलका, कमलामाई नगरपाभलका कृवष 
सभमनत,पशु ववकास शाखा तथा वडा कायाभलय र वडाका भेटेरीनरी प्राववगधकिरुले गनेछन ्र 
सोको माभसक, चौमाभसक तथा वावषभक प्रगनत प्रनतवेिन  सम्बस्न्धत पश ुववकास शाखाले 
कमलामाई नगरपाभलका नगर कायभपाभलकाको कायाभलयमा पठाउनु पन ेछ । 
 

 

 

 

 

 

 

११) थपघट िा हेरफेर गनय सक्न े

1. यो कायभववगधको कायाभन्वनलाई थप व्यवस्स्थत र प्रभावकारी बनाउन कमलामाई 
नगरपाभलकाले आवश्यकता अनुसार यस कायभववगधमा थपघट, िेरफेर तथा खारेज 
गनभ सक्नेछ । 

2. यस कायभववगधको कायाभन्वयनमा कुन ै बाधा अवरोध र अस्पष्टता आएमा त्यस्तो 
बाधा अवरोध फुकाउने प्रयोजनका लागग कमलामाई नगरपाभलकाले आवश्यकता 
अनुसार व्याख्या गनभ सक्नेछ । 



 

 


