कर्णाली प्रदे श बेरोजगणर युवणहरुको समूह मणर्ात सणमूहहक पशुपन्छी पणलन कणयाक्रम
कणयान्वयन कणयाहवधि, २०७५

मा.मन्त्रीज्यूबाट स्वीकृ त
मममत २०७५/०८/०५ गते

प्रस्तणवनण
कर्णाली

प्रदे शमण

बेरोजगणरीको

समस्यण

बढी

भएकोले

वेरोजगणर

समस्यण

न्यूनीकरर्

गनाको

लणधग

प्रदे शले

आ.व.०७५/0७६ को नीधत तथण कणयाक्रम र वजेट मणर्ात ल्यणईएको बेरोजगणर युवणहरुको समूह मणर्ात सणमूहहक
पशुपन्छी पणलन कणयाक्रमहरु कणयणान्वयन गना गरणउन आवश्यक भएकोले कर्णाली प्रदे श भूधम व्यवस्थण, कृहि तथण
सहकणरी मन्रणलयले यो कणयाहवधि बनणएको छ ।
पररच्छे द १
प्रणरम्भभक
१. सं म्िप्त नणम र प्रणरभभ :
क) यो कणयाहवधिको नणम कर्णाली प्रदे श बेरोजगणर युवणहरुको समूह मणर्ात सणमूहहक पशुपन्छीपणलन कणयाक्रम
कणयान्वयन कणयाहवधि, २०७५ रहेको छ ।
ख) यो कणयाहवधि तुरुन्त प्रणरभभ हुनेछ ।
२. पररभणिण : हविय र प्रसं गले अको अथा नलणगेमण यस कणयाहवधिमण:–
क) ''मन्रणलय'' भन्नणले भूधम व्यवस्थण, कृहि तथण सहकणरी मन्रणलय सभझनु पदाछ ।
ख) ''धनदे शनणलय'' भन्नणले प्रदे श पशुपंछी तथण मत्सस्य हवकणस धनदे शनणलय सभझनु पदाछ ।
ग) ''कणयाहवधि'' भन्नणले कर्णाली प्रदे श बेरोजगणर युवणहरुको समूह मणर्ात सणमूहहक पशुपन्छीपणलन कणयाक्रम
कणयान्वयन कणयाहवधि, २०७५ सभझनु पदाछ ।
घ) ''समूह" भन्नणले यस कणयाहवधि अन्तगात रही बेरोजगणर युवण लम्ित कणयाक्रम सं चणलन गना चणहने कभतीमण ५
जनणको समूहलणई सभझनु पदाछ ।
ङ) "बेरोजगणर युवण" भन्नणले बेरोजगणर युवण लम्ित कणयाक्रम सञ्चणलन गना चणहने १८ दे म्ख ४० विा उमेर पुगेकण
र आधिकणररक धनकणयबणट बेरोजगणर हो भनी प्रमणम्र्त गरे कण युवण सभझनु पदाछ ।
च) "अनुदणन" भन्नणले वेरोजगणर यूवणहरुको समूहले पशुपन्छी तथण पशुपन्छीजन्य बस्तुहरुको उत्सपणदन हवहवधिकरर्,
प्रशोिन र वजणरीकरर् गनाकण लणधग सहयोग पुयणाउन उपलब्ि गरणइने नगद तथण बस्तुगत सहयोग सभझनु
पदाछ ।
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छ) "पूवणािणर" भन्नणले पशुपन्छी तथण पशुपन्छीजन्य व्यवसणय सञ्चणलनकण लणधग आवश्यक पने गोठ/खोर धिहपङ्ग
ट्यणङ्क र एक विा भन्दण बढी खप्ने मेम्शनरी सणमणनहरु सभझनु पदाछ ।
ज) "पररयोजनण" भन्नणले यस कणयाक्रममण छनौट भएकण पशुपन्छी तथण पशुपन्छीजन्य व्यवसणयलणई सभझनु पदाछ
।
झ) “कणयणालय” भन्नणले भेटेररनरी अस्पतणल तथण पशु सेवण धबज्ञ केन्र सभझनु पदाछ ।

पररच्छे द- २

कणयाक्रम सञ्चणलन प्रकृयण

३. सूचनण प्रवणह तथण प्रस्तणव आव्हणन : सूचनण प्रवणह तथण प्रस्तणव आव्हणन दे हणय बमोम्जम हुनेछ:-

१. कणयणालयले प्रचधलत सणवाजधनक खररद ऐन तथण धनयमणवलीले तोकेको भयणद ददई धनयमणनुसणर प्रहक्रयण
पुर्यणई अनुसूची-१ अनुसणरको ढणाँचणमण सूचनण प्रकणशन गरी

प्रस्तणव आव्हणन

गनुा पनेछ । सभबम्न्ित

सरोकणरवणलण सबैको जणनकणरीकण लणधग स्थणनीय एर्.एम.बणट समेत सो सभबन्िी सूचनण प्रचणर प्रसणर गना
सहकनेछ ।

२. प्रस्तणव पेश गना इच्छु क समूहले अनुसूम्च-२ अनुसणरको धनवेदन सणथ तपम्शल अनुसणरको कणगजणत पेश गनुा
पनेछ :-

1) सूचनण प्रकणशन हुन ु भन्दण पहहले दतणा भई सकेको सभबम्न्ित सं स्थण/समुह दतणाको प्रमणर् परको
प्रधतधलहप,समुहको धनर्ाय र हवधनयम वण हविणनको प्रधतधलहप ,

2) दश लणख सभमको अनुदणनमण अनुसम्ु च ३ (क) अनुसणरको प्रस्तणवनण तथण दश लणख भन्दण मणधथको
अनुदणनमण अनुसूची ३ (ख) अनुसणरको प्रस्तणवनण,

3) सभवम्न्ित स्थणनीय तहको धसर्णररस पर,

4) सहकणरी हकमण गत आ. व. को सं स्थणको लेखण पररिर् भएको प्रधतवेदन प्रधतधलहप,

5) सहकणरी हकमण गत आ. व .सभम कर वुझणएको वण कर छु ट भएको भए सभवम्न्ित कणयणालयको प्रमणर्,
6) सहकणरीको तर्ावणट कणरोवणरमण सहभणधगतणकण लणधग आधिकणरीक प्रधतधनधि तोकेको धनर्ाय प्रधतधलहप,
7) जग्गणको िेरर्ल र स्वणधमत्सव वण हकभोग खुल्ने प्रमणर् परको प्रधतधलपी,

8) आवश्यक पूवणािणर धनमणार् तथण मेम्शनरी औजणर खरीदकण लणधग अनुदणनग्रणहीले व्यहोनुा पने लणगतको अंश
व्यहोने िमतण तथण प्रधतबद्धतण भएको प्रमणम्र्त गने कणगजपरहरु,

9) आवश्यक पूवणािणर धनमणार् तथण मेम्शनरी औजणर खरीदकण लणधग हवस्तृत कणयायोजनण सहहतको प्रस्तणव।
४. प्रस्तणव मूल्यणङ्कन तथण छनौट :

प्रस्तणव मूल्यणङ्कन तथण छनौट दे हणय वमोम्जम हुनेछ :-

1. प्रस्तणव मूल्यणङ्कन तथण छनौट सधमधतले अनुसूम्च-4 को
पनेछ ।

2. मूल्यणङ्कन तथण छनौट सधमधत दे हणयणनुसणर हुनेछ :-

cfिणरमण

क) कणयणालय प्रमुखले तोकेको हवियगत अधिकृत
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रही मूल्यणङ्कन र्णरणम तयणर गरी छनौट गनुा

- सं योजक

ख) आधथाक शणखण प्रमुख सभबम्न्ित हवज्ञ केन्र
३

ग) पशु सेवण हवज्ञ केन्रको खररद ईकणइ प्रमुख,

आवश्यकतण

अनुसणर

बैठकमण

- सदस्य

- सदस्य-सम्चव

हवज्ञहरुलणई आमन्रर् गना सक्नेछ । सधमधतले बढीमण

बैठकबणट कणया सभपणदन गरी सक्नु पनेछ ।

तीन वटण

4.सधमधतले आवश्यकतण अनुसणर आफ्नो कणम कणवणाहीलणई बस्तुपरक बनणउन सधमधतकण सदस्यहरु मध्येबणट एक
जनण सं योजक र बढीमण २ जनण सदस्य रहेको उपसधमधत गठन गरी मूल्यणङ्कन प्रधतवेदन धलन सक्नेछ l
उपसधमधतको बैठक बस्नु परे मण बढीमण दुई वटण बैठकबणट कणया सभपणदन गनुा पनेछ ।

५. मूल्यणङ्कन तथण छनौट सधमधतको कणम, कताव्य र अधिकणर दे हणय बमोम्जम हुनछ
े :-

क) स्थलगत अध्ययन, अवलोकन गरी प्रणप्त प्रस्तणव उपर प्रणहवधिक र आधथाक दृहिकोर्ले हवश्लेिर् र मूल्यणङ्कन
गनेछ ।

ख) आवश्यकतण अनुसणर उपसधमधतलणई छनौट सभबन्िी अधिकणर बणहेक अन्य अधिकणरहरु प्रत्सयणयोजन गना
सक्नेछ । प्रत्सयणयोम्जत अधिकणर वमोम्जमको कणया सभपणदन गरी सधमधत समि आवश्यक रणय तथण
धसर्णररस सहहतको प्रधतवेदन पेश गनुा पनेछ ।

ग) सधमधतले समग्र हवियवस्तुको अध्ययन र हवश्लेिर् गरी उपयुक्त प्रस्तणवहरुको योग्यतणक्रम धलि तयणर गरी
घ)

ङ)

अम्न्तम धलि प्रकणशन गनेछ ।

सधमधतले मूल्यणङ्कन सभबन्िी कणया गदणा प्रस्तणव पेश भएको अम्न्तम धमधतले ७ ददन धभर प्रस्तणव छनौट गने

गरी मूल्यणङ्कन प्रधतवेदन तयणर गनुा पनेछ । उक्त भयणद धभर छनौट गना नयायणउने भएमण उम्चत कणरर् र
आिणर खुलणई पुन: बढीमण ७ ददनको भयणद थप गना सहकनेछ ।

मूल्यणङ्कन सधमधतले मूल्यणङ्कन प्रधतवेदन तयणर गरी सकेपधछ आवश्यक रणय तथण धसर्णररस सहहत
कणयणालयकण प्रमुख समि पेश गनुा पनेछ ।

6. कणयणालयले छनौट भएकण प्रस्तणवहरुको हववरर् खुलणई ७ ददनको भयणद ददई सभझौतण गने आशयको सूचनण
जणरी गनुा पनेछ ।

7. छनौटमण परे कण प्रस्तणव उपर उजुरी नपरे मण छनौट भएको ८ औ ं ददन दे म्ख ३ ददन धभर सभझौतण गना आउने
गरी धछटो सणिन मणर्ात सभबम्न्ित प्रस्तणवकतणालणई सूचनण ददनु पनेछ ।

8. छनौट भएकण प्रस्तणव उपर उजुरी परे मण ७ ददन धभरमण उजुरी उपर आवश्यक धनर्ाय गरी सक्नु पनेछ ।
9.सभबम्न्ित कणयणालय र छनौट भएको समूह वीच अनुसूची -५ बमोम्जम सभझौतण गनुा पनेछ ।

ाँ ीगत सुिणर तथण धनमणार् प्रकृयण : पूज
ाँ ीगत सुिणर तथण धनमणार् प्रकृयण दे हणय वमोम्जम गनुा पनेछ ।
५. पूज

ाँ ीगत सुिणर तथण धनमणार् सभबम्न्ि कणया गदणा समूहले प्रचधलत सणवाजधनक
1. यस कणयाहवधि बमोम्जम समूहले पूज

खरीद ऐन र सणवाजधनक खररद धनयमणवली अनुसणर धनमणार् कणया उपभोक्तण सधमधत वण धनमणार् व्यवसणयी मणर्ात
गरणउन सक्नेछ ।

2. अनुदणन रकम तथण भूक्तणनी प्रहक्रयण : अनुदणन रकम तथण भूक्तणनी प्रहक्रयण दे हणय अनुसणर हुनछ
े :क) अनुदणन रकम स्वीकृत बजेटको पररधि धभर रही

दर्ण...मण उल्ले ख भएको कणयाक्रमहरु र

मणपदण्िको

ाँ ीगत धनमणार् सुिणर कणयामण स्वीकृत वजेटको बढीमण 5 प्रधतशत
आिणरमण उपलब्ि गरणईनेछ । पूFज
हवज्ञ केन्रले कन्टीजेन्सीको रुपमण खचा गना सक्नेछ ।
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रकम

ख) धनमणार् कणयाको धिजणईन, ईहिमेट, प्रणहवधिक नणाँप जणाँच, सुपररवेिर्, रधनङ्ग बील तथण कणया सभपन्न बील
तयणरीको लणधग मन्रणलय अन्तगातकण धनकणयहरु/स्थणनीय तहहरुबणट उपलब्ि
सवईम्न्जधनयर प्रणहवधिकबणट गरणउने, तर सो जनशम्क्त उपलब्ि
प्रणहवधिक

नभएमण

अन्य

हुने ईम्न्जधनयर /

सरकणरी

धनकणयको

जनशम्क्तबणट धनमणार्को कणया गरणउने र अन्य सरकणरी धनकणयको प्रणहवधिक पधन उपलब्ि

नसक्ने अवस्थणमण नेपणल ईम्न्जधनयररङ्ग पररिद्बणट
लणधग नेपणल सरकणरबणट ईजणजत

हुन

ईजणजत प्रणप्त ईम्न्जधनयर /सवईम्न्जधनयर वण सो कणयाकण

प्रणप्त र्माबणट सेवण धलन सहकनेछ ।

६. भुक्तणनी प्रकृयण : छनौट भएको समूहलणई बढीमण ३ हकस्तणमण दे हणय अनुसणर अनुदणन रकम भुक्तणनी गररनेछ ।

क) सभझौतण भएपधछ कणयायोजनण, पेश्की मणगको धनवेदन, बैंक सुरिर् वण २०% कणया सभपन्न हुने
प्रमणर् पेश गरे पधछ पेश्कीको रुपमण प्रथम हकस्तण वणपत अनुदणन रकमको २०% भुक्तणनी,

ख) ५०% कणया सभपन्न भएपधछ सभपूर्ा बील भपणाई सहहत पहहलो हकस्तण र्र्छ्यौट गरी जभमण 3०%
पहहलो रधनङ्ग बीलको रुपमण भुक्तणनी,

ग) सबै कणया सभपन्न भई कणया स्वीकणर प्रधतवेदन सहहत अम्न्तम प्रधतवेदन प्रणप्त भएपधछ 5०% तेस्रो
तथण अम्न्तम हकस्तणको रुपमण भुक्तणनी,

घ) भुक्तणनी हुाँदणकण बखत अनुदणनग्रणहीले गने लणगत सहभणधगतणबणट पधन भुक्तणनीको अनुपणतमण कणया
सभपन्न गरी सकेको हुन ु पने तथण सो कुरण बीलहरुमण स्पि दे म्खएको हुनपु नेछ ।

ङ) भुक्तणनीकण अन्य प्रकृयणहरु प्रचधलत सणवाजधनक खररद ऐन तथण धनयमणवली बमोम्जम तथण अन्य
सभबम्न्ित प्रचधलत कणनुनहरु बमोम्जम हुनेछ ।

च) समूहले रधनङ्ग बील तथण तोहकएको धनमणार् कणया सकी कणया सभपन्न बीलको आिणरमण रकम भुक्तणनी

धलन सो कणयाको सुपररवेिर् तथण प्रणहवधिक नणाँप जणाँचको लणधग धलम्खत धनवेदन ददएको ७ ददन धभर

कणयणालयले धनमणार् कणयाको अनुगमन, सुपररवेिर् तथण सभपन्न कणयाको प्रणहवधिक मूल्यणङ्कन (नणाँप
जणाँच) गरी भुक्तणनीको व्यवस्थण धमलणउनु पनेछ ।

पररच्छे द-३

अनुगमन मूल्यणङ्कन

७. अनुगमन मुल्यणङ्कन : २२.कणयाक्रम कणयणान्वयनको क्रममण मन्रणलय, धनदे शनणलय र कणयणालयले आवश्यकतण
अनुसणर अनुगमन सधमधत बनणई अनुगमन धनररिर् गना गरणउन सक्नेछः
1.

धनदे शनणलयले प्रणप्त प्रधतवेदन उपर आवश्यक अध्ययन हवश्लेिर् गरी आवश्यकतण अनुसणर सभबम्न्ित
कणयणालयलणई धनदे शन ददने, मन्रणलयलणई प्रधतवेदन पेश गनुा पनेछ ।

2.

मन्रणलयले धनदे शनणलयबणट प्रणप्त प्रधतवेदन अध्ययन हवश्लेिर् गरी आवश्यकतण अनुसणर थप अनुगमन गना
सक्नेछ ।

पररच्छे द -४
८. वेरोजगणर युवणको समूह छनौटको आिणरहरु तपम्शल वमोम्जमको हुनेछ :4

१. समूह स्थणनीय सरकणरबणट वेरोजगणर भएको हो भनी प्रमणर्ीत भएको ।
२. वेरोजगणर युवण पशुपणलन व्यवसणयमण अधभरुम्च भएको ।

३. पशुपणलन व्यवसणयमण प्रणहवधिक ज्ञणन भएको वण परभपरणगत प्रहवधिबणट पशुपणलन व्यवसणयमण आबद्ध भएको ।
४. केही समय रोजगणरीकण लणधग हवदे श बसी र्हका आएको ।

५. युवण समूहले सञ्चणलन गने व्यवसणयको लणधग छणधनएको स्थणन प्रणहवधिक दृहिकोर्बणट उपयूक्त भएको ।
६. स्थणनीय तहबणट व्यवसणय सञ्चणलनकण लणधग उपयूक्त छ भनी धसर्णररस गररएको ।

७. तोहकएको लणगत सहभणधगतणमण बढी भन्दण बढी लणगत सहभणधगतण गना इच्छु क भएको ।

८. सभबम्न्ित प्रणहवधिक हविय अध्ययन वण तणधलम धलइ वेरोगणर भएकण यूवणलणइ हवशेि प्रणथधमकतण ददइनेछ ।
९. १८ बिा दे म्ख ४० विा उमेर समूहकण युवण युवतीले सहभणधग हुन सक्नेछन् ।

९. वेरोजगणर युवणहरुको समूहलणई लणगत सहभणधगतणमण सञ्चणलन गररने कणयाक्रमहरु र मणपदण्ि दे हणय वमोम्जमको
हुनेछ ।

हवियगत व्यवसणय

अनुदणनमण समणवेश गररने

कणयाक्रम खचा सहयोग

कणयाक्रम

कैहर्यत

पररधि

व्यवसणहयक भेिण/बणख्रण

खोर धनमणार्, आवश्यक

स्वीकृत वजेटको

स्थणनीय दररे ट अनुसणर

समूहमण प्रधत सदस्य

धिहपङ्ग ट्यणङ्क धनमणार्,

स्टीमेटको अधिकतम

पने

पणलनको लणधग

१० भेिण/बणख्रण हुन ु
पने र समुहमण

कभतीमण ५ जनण
सदस्य हुन ु पने

मेशीनरी औजणर,

पररिी धभर रहह लणगत

बोकण खररद तथण ढु वणनी,

6० प्रधतशत सभम

िणले घणाँसको हवरुवण,

लणगत म्स्टमेट भएको हुन ु

भुइ घणाँस

व्यवसणहयक कुखुरण

खोर धनमणार्, आवश्यक

स्वीकृत वजेटको

स्थणनीय दररे ट अनुसणर

कभतीमण ५ जनण

सुरिण सभबन्िी कणयाहरु

स्टीमेटको अधिकतम

ले यसा कभतीमण ५०० र

(ले यसा) समुहमण
सदस्य हुन ु पने

मेशीनरी उपकरर्, जैधबक

पररिी धभर रहह लणगत
60 प्रधतशत सभम

म्स्टमेट भएको हुन ु पने

स्थणधनय कुखुरण कभतीमण
३०० भन्दण बढी पणल्ने
िमतण भएको हुन ु पने

व्यवसणहयक बंगरु

खोर धनमणार्, आवश्यक

स्वीकृत वजेटको

स्थणनीय दररे ट अनुसणर

५ जनण सदस्य हुन ु

खररद तथण ढु वणनी, भुइ घणाँस

स्टीमेटको अधिकतम

पणठणपणठी उत्सपणदनको लणधग

समूहमण कभतीमण
पने

मेशीनरी उपकरर्, हवर

पररिी धभर रहह लणगत
60 प्रधतशत

सभम

म्स्टमेट भएको हुन ु पने ,
कभतीमण ५ मणउ बंगरु

पणले को हुन ु पनेछ र मणसुको
प्रयोजनको लणधग १५ बंगरु
पणले को हुन ु पनेछ ।
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व्यवसणहयक गणई/भैसी

गोठ धनमणार्, रणाँगो तथण सणाँढे

स्वीकृत वजेटको

स्थणनीय दररे ट अनुसणर

५ जनण सदस्य हुन ु

मेसीन, धमल्क क्यणन, ह्वील

स्टीमेटको अधिकतम

कभतीमण ५ गणई/भैसी

समूहमण कभतीमण
पने

व्यवसणहयक मणछण
पणलन समूहमण

खररद तथण ढु वणनी, धमल्कीङ
व्यणरो िणले घणाँस, भुइ घणाँस

पररिी धभर रहह लणगत
60 प्रधतशत

मणछण पोखरी धनमणार्

सभम

सदस्य हुन ु पने

पणले को हुन ु पने ।

स्वीकृत वजेटको

स्थणनीय दररे ट अनुसणर

स्टीमेटको अधिकतम

कभतीमण १ रोपनी जग्गणमण

पररिी धभर रही लणगत

कभतीमण ५ जनण

म्स्टमेट भएको हुन ु पने र

60 प्रधतशतसभम

म्स्टमेट भएको हुन ु पने र

पोखरी धनमणार् गनुा पने ।

सणमुहहक चौरी

चरन िेरको बणटो धनमणार्,

स्वीकृत वजेटको

स्थणनीय दररे ट अनुसणर

कभतीमण ५० चौरी

व्यवस्थणपन, धरपणल, गमबुट,

अधिकतम 60

पने ।

पणलनकण लणधग
हुन ु पनेछ ।

चौरीको लणधग खणनेपणनी

ट्रचा,मोवणइल सेट, हविणलु

झणर धनयन्रर्, चरन िेर

पररिी धभर

प्रधतशतसभम अनुदणन

लणगत म्स्टमेट भएको हुन ु

सहयोग गना सहकने ।

सुिणर, चरन खकामण टहरण

धनमणार्, सणनण िे री स्थणपनण,
दुरहवन खररद

पररच्छे द-5
हवहवि

1०. पुरस्कणर तथण कणवणाहीको व्यवस्थणः पुरस्कणर तथण कणवणाहीको व्यवस्थण दे हणय अनुसणर हुनेछ :-

क. तोहकएको समय भन्दण अगणधि, तोहकएको मणपदण्ि र गुर्स्तरमण कणया सभपन्न गने अनुदणनग्रणही र सभबम्न्ित
कणयामण सं लग्न कमाचणरीलणई प्रोत्ससणहन स्वरुप मन्रणलयबणट कदर पर सहहत सणवाजधनक रुपमण पुरस्कृत गरी
सभमणन गररनेछ ।
ख. सभझौतण तथण कणयातणधलकण बमोम्जम कणया नगने अनुदणनग्रणहीलणई अनुदणन रकम उपलब्ि गरणइने छै न ।
ग. अनुदणन रकम दुरुपयोग गरे को पणइएमण प्रचधलत कणनून बमोम्जम कणरवणही गरी सरकणरी बणाँकी सरह असुल
उपर गररनेछ ।
घ. यस्तण अनुदणनग्रणहीहरुलणई भहवष्यमण सेवण सुहविण नददने गरी कणलो सूचीमण रणम्खनेछ ।

रिव्य: यस कणयाहवधिमण उल्लेख भएकण बणहेक अन्यर जे सुकै उल्लेख गरे को भएतण पधन प्रचधलत सणवाजधनक
खररद ऐन, धनयमणवली, कर्णाली प्रदे श आधथाक कणयाहवधि ऐन, धनयमणवली, कर्णाली प्रदे श खचा मणपदण्ि धनदे म्शकण
तथण अन्य प्रचधलत ऐन, धनयमणवलीमण उल्लेख भएकोमण सोही बमोम्जम हुनेछ ।
1१. बणिण अड्कणउ र्ुकणउनेः
क. यस कणयाहवधि कणयणान्वयनको क्रममण कुनै बणिण अड्कणउ परे मण सो र्ुकणउने अधिकणर मन्रणलयको हुनेछ
6

ख. यस कणयाहवधिलणई आवश्यकतण अनुसणर मन्रणलयले सं शोिन तथण पररमणजान गना सक्नेछ ।

1२. कणयाक्रम प्रणप्त गने बेरोजगणर युवण समूहको कणम, कताव्य र अधिकणरः
क) कणयाक्रम सञ्चणलन गना यस कणयाहवधिको अनुसूची अनुसणर सभझौतण गने ।
ख) सभझौतण अनुसणर कणयाक्रम सञ्चणलन गने ।
ग) धबज्ञ केन्रले कणयाक्रम कणयणान्वयनको म्शलम्शलणमण ददएको सुझणवहरु पणलनण गने ।
घ) कणयाक्रम जुन उद्देश्य प्रणप्तीकण लणगी सञ्चणलन गररएको हो सोही अनुसणरको कणया प्रगधत हववरर्
सभबम्न्ित धनकणयमण धनयधमत रुपमण पेश गनुा पनेछ ।
ङ) बेरोजगणर युवण समूहले सणमुहहक रुपमण पशुपणलन गनुा पनेछ ।
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अनुसूची – १

प्रस्तणव आव्हणनको सूचनणको ढणाँचण
यस भेटेरीनरी अस्पतणल तथण पशु सेवण धबज्ञ केन्र, ....... को आ.व. ..................... को बणहिाक स्वीकृत बेरोजगणर
यूवण लम्ित गणई/भैसी/भेिण÷बणख्रण/बंगरु /कुखुरणपणलन कणयाक्रम सञ्चणलन गनाको लणधग ................. म्जल्लणमण बसोबणस

गरे कण कणयाक्रमले तोके अनुसणरकण ब्यम्क्त÷कृिक/समूह÷सधमधत/सहकणरी/धनजी व्यणवसणयी र उद्यमीले यो सूचनण प्रथम
पटक प्रकणम्शत भएको धमधतले ३० ददन धभर तपधसलमण उल्ले म्खत हववरर् सहहतको आवेदन र्णरणम सभबम्न्ित
भेटेरीनरी अस्पतणल तथण पशु सेवण धबज्ञ केन्र, ............. मण पेश गना हुन जणनकणरी गरणईन्छ । प्रस्तणवकहरुले

सरकणरी धनकणयबणट धबगत दुई आधथाक बिामण एक लणख भन्दण मणथीको नगद तथण बस्तुगत यस्तै प्रकृधतको
कणयाक्रममण अनुदणन सहयोग धलई सकेको भए छनौट प्रहक्रयणमण समणबेश गरणईने छै न । धबस्तृत जणनकणरी लणधग
सभबम्न्ित भेटेरीनरी अस्पतणल तथण पशु सेवण धबज्ञ केन्र, .......... मण सभपका रणख्न हुन अनुरोि छ ।
क. संलग्न हुन ु पने कणगजणतहरु

ु ी २ अनुसणरको)
१. आवेदन र्णरणम (अनुसच

ु ी ३ अनुसणरको सं म्िप्त कणयायोजनण
२. अनुसच

३. सभबम्न्ित व्यम्क्तको नेपणली नणगररकतणको प्रधतधलपी

४. सणहवककण म्जल्लण पशु सेवण कणयणालय वण अन्य सभबम्न्ित धनकणयमण कृिक समूह दतणा भएको भए सोको प्रमणर्
प्रधतधलपी

५. सं स्थणगत भए सं स्थण दतणा प्रमणर् परको प्रधतधलपी गत आ.व. को लेखण पररिर् प्रधतवेदन र कर च ुक्तणको प्रमणर्
६. अन्य प्रणहवधिक प्रमणर् पर भए सोको प्रधतधलपीहरु

७. प्रस्तणवकहरु बेरोजगणर हो भधन पहहचणन हुने सं स्थणगत धसर्णररस पर

८. समूहकण सदस्यहरूको पररयोजनण छनौट भएमण कणयणान्वयन गने प्रधतबद्घतणको धनर्ायको प्रधतधलहप
९. जग्गणको स्वणधमत्सव दे म्खने प्रमणर् वण जग्गण भणिणमण धलएको भए दश बिासभमको करणर सभझौतण
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अनुसूची – २

आवेदनको ढणाँचण

श्रीमणन् प्रमुखज्यू,

भेटेरीनरी अस्पतणल तथण पशु सेवण धबज्ञ केन्र, ..............
धबियः– बेरोजगणर युवण लम्ित बणख्रण÷भेिण÷गणई÷भैं सी÷कुखुरण÷चौरी कणयाक्रममण प्रस्तणवनण पेश गरे को बणरे ।
महोदय,

त्सयस केन्रको धमधत ............................... को प्रकणम्शत सूचनण अनुसणर हणमीले यस आ.व.मण भेटेरीनरी

अस्पतणल

तथण

पशु

सेवण

धबज्ञ

केन्रको

स्वीकृत

बणहिाक

कणयाक्रम

अनुसणर

बेरोजगणर

युवण

लम्ित

............................. कणयाक्रम सञ्चणलन गनाको लणधग र भईरहेको ............... व्यबसणय प्रवादन गना इच्छण भएकोले

तपधसल बमोम्जमकण कणगजणत रणखी यो धनवेदन पेश गरे को/गरे कण छु ÷छौ । उक्त कणयाक्रम प्रणप्त भएमण यस सभबम्न्ि

सभझौतण र मणपदण्ि अनुसणर कणयाक्रम सञ्चणलन गने छु ÷ छौ र यस कणयाक्रमको लणधग गररएको सभझौतण तथण मणपदण्ि
हवपररत गरे को पणईएमण हवद्यमणन कणनुन बमोम्जम कणयावणहीको भणगेदणरी हुन मन्जुर रहेको व्यहोरण अनुरोि गदाछु÷छौ ।
तपधसल

१. आवेदन र्णरणम

२. कणयायोजनण सहहतको प्रस्तणव

३. सभबम्न्ित व्यम्क्तको नेपणली नणगररकतणको प्रधतधलपी

४. सणहवककण म्जल्लण पशु सेवण कणयणालय वण अन्य सभबम्न्ित धनकणयमण कृिक समूह दतणा भएको भए सोको प्रमणर्
प्रधतधलपी

५. सं स्थणगत भए सं स्थण दतणा प्रमणर् परको प्रधतधलपी गत आ.व. को लेखण पररिर् प्रधतवेदन र कर च ुक्तणको प्रमणर्
६. अन्य प्रणहवधिक प्रमणर् पर भए सोको प्रधतधलपीहरु

७. प्रस्तणवकहरु बेरोजगणर हो भधन पहहचणन हुन सं स्थणगत धसर्णररस पर

८. समूहकण सदस्यहरुको पररयोजनण छनौट भएमण कणयान्वयन गने प्रधतबद्घतणको धनर्ायको प्रधतधलहप

९. जग्गणको स्वणधमत्सव दे म्खने प्रमणर् वण जग्गण भणिणमण धलएको भए दश बिासभमको करणर सभझौतण
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अनुसूची – ३ (क)
सं म्िप्त कणयायोजनणको ढणाँचण
(१० लणखसभमको लणधग)

कृिक÷समुह÷ सं स्थणको नणम, थरः .........................................................................................
ठे गणनणः

म्जल्लण .................... गणउाँ÷नगरपणधलकणः ........... गणउाँ÷टोलः ................. विण नं. .......

सञ्चणलन गना खोजेको कणयाक्रमः ................................................ स्थणनः .............................

सहयोग स्वरुप मणग गरे कण अनुदणन रकमः ............................................................................
समूह÷सधमधतको तर्ाबणट लणगत सहभणधगतण गररने रकमः .........................................................

समूहगत श्रमः ..............................................................................................................
कणयाक्रमबणट उत्सपणदन हुने बस्तुः .......................................................................................

सं भणहवत उत्सपणदन हुने पणठणपणठीको पररमणर्ः .........................................................................
बजणरयोग्य पररमणर्ः ......................................................................................................

व्यबसणयले बणतणवरर्मण नकणरणत्समक प्रभणव पणछा हक पणदै नः ........................................................
सभपका टे धलर्ोन नभबरः ..................................................................................................

र्णमा/समूह/सहकणरी/कभपनीको खणतण रहेको बैंकको नणमः ............................................................
खणतण नं. ........................................................................................................................
सञ्चणलन गररने कणया हववरर्ः
क्र.स.

सञ्चणलन गररने हक्रयणकलणप

अनुदणन सहयोग

सणझेदणरी लगणनी

जभमण लगणनी

सभभणहवत आधथाक उपलव्िीहरुः ...........................................................................................
आवेदन ददनेको नणम, थरः–

सं स्थण भए सं स्थणको छणपः–

पदः–

धमधतः–

दस्तखत
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अनुसूची – ३ (ख)
संम्िप्त व्यणवसणहयक कणयायोजनणको ढणाँचण
(१० लणख भन्दण मणधथको लणधग)
कृिक÷सं स्थणको नणम, थरः
ठे गणनणः

म्जल्लण .................... गणउाँ÷नगरपणधलकणः ........... गणउाँ÷टोलः ................. विण नं. .......

सञ्चणलन गना खोजेको कणयाक्रमः ............................................... स्थणनः .............................
सभपका टे धलर्ोन नभबरः

कणयास्थलको वणतणवरर्ीय अवस्थण
क) अनुकुल

ख) प्रधतकुल

ग) सुिणर गनुा पने

१.कणयाक्रमको कुल लणगत रकमः ...............................................
ाँ ीगत खचा (भौधतक पुवणािणरमण)
क. पुज

ख. चणलु खचा (अन्य कणया सञ्चणलनमण)
२.स्व लगणनी
ग) श्रमः

क) नगद.रु .......

ख) ऋर्को श्रोत नणम .....

३. समूहको खणतण रहेको वैकको नणमः
खणतण नं.

क्र.स.

सञ्चणलन गररने हक्रयणकलणप

इकणइ

पररमणर्

कुल

लगणनी

अनुदणन सहयोग

स्व लगणनी
नगद

श्रमदणन

कुल जभमण
कणयाक्रमबणट उत्सपणदन हुने सेवण वण बस्तुको हववरर्
क्र.स.

हववरर्

इकणइ

हणलको अवस्थण

िमतण

पररमणर्

पररमणर्
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आभदणनी
रु

पहहलो बिा उपलव्िी
पररमणर्

आभदणनी रु

कणया सञ्चणलन कणयायोजनण
धस.नं

कणयाक्रम

प्रथम

महहनण

दोश्रो

महहनण

तेश्रो

महहनण

चौथो

महहनण

पणचौ

महहनण

छै टौ

महहनण

सणतौ

महहनण

........

अम्न्तम
महहनण

उत्सपणददत सेवण वण बस्तुको बजणर हववरर्
क्र.सं .

दुरी कोि तथण सिक बणटो

बजणर हववरर्

१

स्थणनीय बजणर

२

हणट वजणर

३

सं कलन केन्र

४

खुरण पसल

कोि

हक.धम.

कच्ची

पक्की

गोरे टो

कैहर्यत

कणयाक्रमबणट हुने उपलव्िीहरु
आभदणनी हववरर्
क्र.सं .

हववरर्

इकणइ

पररमणर्

पहहलो विा
पररमणर्

आवेदन ददनेको नणमथरः–

आभदणनी
रु

दोश्रो बिा
पररमणर्

आभदणनी
रु

सं स्थण भए सं स्थणको छणपः–

पदः–

धमधतः–

दस्तखतः
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तेश्रो बिा
पररमणर्

आभदणनी
रु

अनुसूची – ४

कणयाक्रम छनौट मूल्यणङ्कनको र्णरणम ढणाँचण
क्र.सं.

द.नं.

आवेदक
को नाम
ठे गाना

कार्य
र्ोजना
(१५)

व्यवसार्
को
प्राववविक
सम्भाव्यता
÷उपर्ुक्त
ता (३०)

पाविरहेको
पशु संख्र्ा
वा पाल्न
चाहेको पशु
संख्र्ा (१०)

आर्थिक

शैविक

घााँस

िैदेवशक

कु ि

सहभावगता

र्ोग्र्ता

विकास

रोजगार

प्राप्ताङ्क

(१०)

(५)

(२०)

िाट

(१००)

फके को
(१०)
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अनुसूची – ५

सभझौतण परको ढणाँचण
भेटेरीनरी अस्पतणल तथण पशु सेवण धबज्ञ केन्र, ................ को स्वीकृत कणयाक्रम अनुसणर आ.व. .............. मण
सञ्चणलन हुने .................. लम्ित वगा ................... कणयाक्रम सञ्चणलन गनाको लणधग छनौट भएकण श्री
....................................................कृिक÷समूहहरु (यस भन्दण पछणिी दोश्रो पि भधनने) र भेटेरीनरी अस्पतणल
तथण पशु सेवण धबज्ञ केन्र, .................... (यस भन्दण पछणिी पहहलो पि भधनने) धबच तपधसलकण शताहरुको अधिनमण
रही कणयाक्रम सञ्चणलन गना हद्धपिीय सभझौतण भएको छ ।
तपधसल
१. कणयायोजनण अनुसणर कणयाक्रम र हक्रयणकलणपहरु तोहकएको अवधिमण सभपन्न गनुा दोश्रो पिको म्जभमेवणरी हुनछ
े ।
२. पहहलो पिले दोश्रो पिलणई कणयाक्रम सञ्चणलनको लणधग ददनु पने अनुदणन रकम कणयाहवधिमण तोहकएकण
ु
पदणधिकणरीहरुको सं यक्त
दस्तखतमण खोधलएको समूहको खणतणमण जभमण गनेछ । खणतणमण जभमण गदणा पहहलो
हकस्तण वणपत कणयाहवधिमण तोहकए अनुसणर पहहलो हकस्तणमण 20 प्रधतशत, दोस्रोमण 30 प्रधतशत र अम्न्तममण कणया
सभपन्न भए पश्चणत 50 प्रधतशत रकम उपलव्ि गरणईनेछ । अम्न्तम हकस्तणको रकम हर्ल्ि भेररहर्केशन पधछ
सभझौतण अनुसणरको कणया सभपणदन भए पधछ मणर उपलव्ि गरणईनेछ ।
३. पहहलो पिबणट तोहकएको प्रणहवधिक हवियबस्तुलणई दोश्रो पिले अधनवणया रुपमण पणलनण गनुा पनेछ ।
४. पहहलो पिबणट प्रणप्त अनुदणन सहयोगलणई दोश्रो पिले कम्भतमण पधन १० बिासभम मणस्न वण दुरुपयोग गना पणउने
छै न र त्सयसो गरे को पणईएमण धनजको सो रकम असुल उपरको लणधग प्रचधलत कणनुन बमोम्जम आवश्यक कणयावणही
गररनेछ । व्यबसणयबणट उत्सपणददत बस्तुको बजणर व्यबस्थण दोश्रो पि स्वयमले नै गनुा पनेछ ।
५. यस कणयाक्रमबणट खररद भएकण मेशीनरी सणमणन र धनमणार् सुिणर गररएकण भौधतक पुवणािणरहरुको ममात सभभणर
दोश्रो पि स्वयमले नै गनुा पनेछ ।
६. पहहलो पिले धनयधमत रुपमण अनुदणन प्रणप्त गनेको अनुगमन गनेछ ।
७. दोिो पिले चौमणधसक रुपमण प्रगधत हववरर् सभबम्न्ित भेटेरीनरी अस्पतणल तथण पशु सेवण धबज्ञ केन्रमण बुझणउनु
पनेछ ।
14

८. यस सभझौतणमण उल्ले म्खत कणम गदणा परी आउन सक्ने कुनै पधन भहवतव्यको पूर्ा म्जभमेवणरी दोश्रो पि स्वयम्
हुनेछ ।
९. भेटेरीनरी अस्पतणल तथण पशु सेवण धबज्ञ केन्रले आबश्यक ठणनेकण धबिय बस्तु थप हुन सक्नेछन् ।
१०. अनुदणन रकमको दुरुपयोग भएको पणईएमण दोश्रो पिबणट सो रकम असुल उपरको लणधग प्रचधलत कणनुन
बमोम्जम आबश्यक कणयावणही गररनेछ ।
११. अन्य कुरणहरु आपसी समझदणरीमण सभपन्न गनुा पनेछ । कुनै हववणद भएमण प्रथम पिको धनर्ाय अम्न्तम हुनछ
े ।
१२. पशुहरुको अधनबणया धबमण गनुा पनेछ l
प्रथम पि

दोश्रो पि

भेटेरीनरी अस्पतणल तथण पशु सेवण धबज्ञ केन्रको तर्ाबणट सही गनेको

कृिकको तर्ाबणट

पदः–

पदः–

नणमः–

दस्तखतः–

नणमः–

दस्तखतः–

धमधतः–

धमधतः–

कणयणालयको छणपः–
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अनुसूची – ६

मध्यणवधिक प्रधतवेदनको ढणाँचण

कृिक÷सं स्थणको नणम, थरः ...................................................................................................
ठे गणनणः

म्जल्लण .................... गणउाँ÷नगरपणधलकणः ........... गणउाँ÷टोलः ................. विण नं. .......

सञ्चणलन गना खोजेको कणयाक्रमः ....................................... स्थणनः .............................

पेश गरे को धमधतः .......................................................................................................

अनुदणन प्रणप्त गरे को रकमः .............................................................................................
सहयोग स्वरुप प्रणप्त भएको अनुदणन रकमः .................................................................
समूह÷सधमधतको तर्ाबणट लणगत सहभणधगतण गररने रकमः...............................................

समूहगत श्रमः ..........................................................................................................

सभपका टे धलर्ोन नभबरः ..................................................................................................
सभपन्न भएकण कणया हववरर्ः
क्र.स.

हक्रयणकलणप

अनुदणन खचा

सणाँझेदणरी खचा

कूल खचा

यस अवधिमण सभपन्न भएकण अनुगमन हववरर्
हवज्ञ केन्र .........................

बणट

पटक

धमधत

प्रदे श मन्रणलय

बणट

पटक

धमधत

प्रदे श धनदे शनणलय .................................

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

अन्य धनकणय ........................................

बणट

पटक

बणट

धमधत

पटक

पेश गनेको नणम थरः–

धमधत
सं स्थण भए सं स्थणको छणपः–

पदः–

धमधतः–

दस्तखतः–
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जभमण खचा

अनुसूची – ७

अम्न्तम कणया सभपन्न प्रधतवेदनको ढणाँचण

कृिक÷सं स्थणको नणम, थरः .................................................................................................
ठे गणनणः

म्जल्लण .................... गणउाँ÷नगरपणधलकणः ........... गणउाँ÷टोलः ................. विण नं. .......

सञ्चणलन गना खोजेको कणयाक्रमः ....................................... स्थणनः .............................
पेश गरे को धमधतः .................................................................................................................
अनुदणन प्रणप्त गरे को रकमः ..................................................................................................
सहयोग स्वरुप प्रणप्त भएको अनुदणन रकमः .................................................................
समूह÷सधमधतको तर्ाबणट लणगत सहभणधगतण गररने रकमः...............................................
समूहगत श्रमः ..........................................................................................................
सभपका टे धलर्ोन नभबरः ..................................................................................................
सभपन्न भएकण कणया हववरर्ः
क्र.सं .

हक्रयणकलणप

अनुदणन खचा

सणझेदणरी खचा

जभमण खचा

कुल खचा
कणयाक्रमबणट उत्सपणदन हुने सेवण वण बस्तुको हववरर्
क्र.सं .

हववरर्

इकणइ
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िमतण

पररमणर्

पहहलो बिा उपलव्िी
पररमणर्

आभदणनी रु

ाँ णगत रुपमण
कणयाक्रमबणट भएकण उपलव्िीहरु बुद
१.
२.
३.

४.
६.

यस अवधिमण सभपन्न भएकण अनुगमन हववरर्
हवज्ञ केन्र .........................

बणट

पटक

धमधत

.................................बणट

पटक

धमधत

प्रदे श धनदे शनणलय ................................बणट
प्रदे श मन्रणलय

अन्य धनकणय .......................................बणट

पटक
पटक

पेश गनेको नणमथरः–

धमधत

धमधत

सं स्थण भए सं स्थणको छणपः–

पदः–

धमधतः–

दस्तखतः–
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ु ी –८
अनुसच

प्रधतबद्धतण पर
.......................................समुह÷सधमधत÷सहकणरी÷र्णमाको..........पदमण रहेको म श्री ...............................यो
प्रधतबद्धतण गदाछुकी मैले ...............................................केन्रबणट .............................. व्यवसणय सञ्चणलन
गना धमधत .....................मण प्रकणम्शत सूचनण अनुसणरको प्रस्तणव पेश गरी प्रस्तणव स्वीकृत भई कणया योजनणमण
उल्लेम्खत भएकण कणयाक्रमहरु र सभझौतणमण उल्लेख भएकण शताहरुको पूर्ा रुपमण पणलनण गनेछु÷छौं । सो कणयाक्रममण
तोहकए अनुसणरको लणगत÷उपलव्िी अन्य सेवण सुहविण कणयायोजनणमण तोहकए बमोम्जम सहभणधगतण हुन सहमत छु ÷छौं ।
सोको पणलनण नभएमण प्रचधलत कणनुन बमोम्जम गने गरणउने छु ÷छौं भधन यो प्रधतबद्धतण पेश गरणएको छु ÷छौं ।
प्रधतबद्धतण गनेको
दस्तखतः
नणमः
पदः

सं स्थणको नणमः

छणपः

धमधतः
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