भैँ सी विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७७

(मन्त्न्िस्तरीर् ननर्यर्बाट नमनत २०७७/०७/२७ मा स्िीकृत)

भैँ सीपालन व्र्िसार्लाई प्रिर्द्यन गरी दूध र मासु उत्पादन िृवर्द् गनय गण्डकी प्रदे श सरकारको "बजेट तथा
कार्यक्रम कार्ायन्िर्न सम्बन्धी एकीकृत कार्यविनध, २०७७" को दफा ४० ले ददएको अनधकार प्रर्ोग गरी
भैँ सी विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गनय भूनम व्र्िस्था, कृवि तथा सहकारी मन्िालर्ले र्ो मापदण्ड
बनाएको छ।
१. आिेदकको र्ोग्र्ता र पेश गनुप
य ने कागजातहरु :
१.१ आिेदकको र्ोग्र्ता :
क) आिेदक समूह, सनमनत िा सहकारी हुनपु नेछ।
ख) न्र्ूनतम १०० गोटा माउ भैँ सी पालन गरे को हुनपु नेछ।
१.२ पेश गनुप
य ने कागजातहरु :
ुँ ा नं ३ बमोन्त्जमको ढाुँचामा तर्ार
क) आिेदकको कन्त्म्तमा १० प्रनतशत लागत साझेदारी हुने गरी बुद
गररएको प्रस्ताि पेश गनुप
य नेछ।
ख) बजेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न सम्बन्धी एकीकृत कार्यविनध, २०७७ को दफा १६ को उपदफा
(३) मा उल्लेन्त्खत कागजातहरु पेश गनुप
य नेछ । तर समुह/सनमनत दताय सम्बन्धी कागजात छनौट
भई सम्झौता गदायका बखत पनन पेश गनय सवकनेछ।
२. प्रस्ताि छनौटको लानग मूल्र्ाङ्कनका आधारहरु:
क्र.सं .

वििरर्

अंक भार

१

व्र्िसावर्क र्ोजनाको प्रस्ताि (लागत र समर्, उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िृवि,

१५

१.१

लागत

५

१.१.१

कूल लागतमा आिेदकको ५०% भन्दा बढी लागत साझेदारी भएको

५

१.१.२

कूल लागतमा आिेदकको २५ भन्दा िढी ५०% सम्म लागत साझेदारी भएको

४

१.१.३

कूल लागतमा आिेदकको १०-२५% सम्म लागत साझेदारी भएको

३

१.२

उत्पादन र उत्पादकत्ि िृवर्द्

५

१.२.१

दुध उत्पादनमा ४०% िा सो भन्दा बढीले िृवर्द् गने

५

१.२.२

दुध उत्पादनमा ४०% भन्दा कमले िृवर्द् गने

३

१.३

बजारीकरर्

५

१.३.१

कूल दुध उत्पादन मध्र्े ७५% िा सो भन्दा बढी पररमार् विवक्र गने

५

१.३.२

कूल दुध उत्पादन मध्र्े ७५% भन्दा कम पररमार् विवक्र गने

३

बजारीकरर्)
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२

प्राविनधक उपर्ुक्तता

५

२.1

पर्ायप्त र उपर्ुक्त जनमन भएको, उपर्ुक्त हािापानी भएको, घाुँसमा आधाररत

५

२.२

पर्ायप्त र उपर्ुक्त जनमन नभएको िा उपर्ुक्त हािापानी नभएको, िा घाुँसमा

३

३

लाभान्त्न्ित घरधुरी

५

३.१

२० िा २० भन्दा बढी

५

३.२

२० भन्दा कम

३

४

अपेन्त्ित ननतजा र ददगोपना

५

५

अन्त्घल्ला दुई आ.ि मा कुनै कार्ायलर्बाट अनुदान नलए/ननलएको

१०

५.१

ननलएको

१०

५.२

प्रस्तािमा उल्लेन्त्खत वक्रर्ाकलाप भन्दा फरक प्रकृनतको वक्रर्ाकलाप गनयको लानग

पशुपालन भएको

आधाररत पशुपालन नभएको

नलएको

जम्मा

५
४०

नोटः कार्ायलर्ले प्रस्ताि छनौट गनुय पूि य स्थलगत अनुगमन गनुपय नेछ।स्थलगत अनुगमन गदाय प्रस्तािमा
उल्लेन्त्खत वििरर्हरुको तालमेल नमले ननमलेको हे री माि मूल्र्ाङ्कन गनुपय नेछ।
३. प्रस्तािको ढाुँचा
क) आिेदकको नाम र ठे गाना :

ख) सम्पकय व्र्न्त्क्तको नाम र सम्पकय नं :
ग) कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थान :

घ) सञ्चालन गने व्र्िसार् (स्थानीर् िा उन्नत भैसी पालन) :

ङ) कुन प्रर्ाली (िधुिा िा घुन्त्म्त प्रर्ाली) बाट भैसी पालन गररन्छ:
च) लाभान्त्न्ित घरधुरी :

छ) हाल आिेदकसुँग भएका जम्मा भैसी सं ख्र्ा:

ज) हाल आिेदकसुँग भएका जम्मा भैसी मध्र्े स्थानीर् भैसीको सं ख्र्ा:
झ) खरीद गरी थवपने भैसी सं ख्र्ा:

ञ) सञ्चालन गररने वक्रर्ाकलापको वििरर् :

क्र.स.

अ)

वक्रर्ाकलापको वििरर्

ुँ ीगत कार्यहरु
पुज

पररमार्
(सं ख्र्ा,

गोटा आदद)

अनुमाननत लागत रु
आफूले
व्र्होने

माग

गररएको

कुल

रकम

सम्पन्न

गनय लाग्ने
समर्

अिनध
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आ)

अन्र् कार्यहरु
भैसी खरीद
भैसी खरीद ढुिानी खचय
..............

जम्मा
ट) प्रस्तावित कार्यक्रम सञ्चालनबाट प्राप्त हुने उपलन्त्धधहरु (भौनतक सं रचना विकास/सुधार, सामग्रीको
व्र्िस्था, पशु सं ख्र्ा, उत्पादन आदद):

पररमार्
क्र.सं .

वििरर्

एकाई

हालको

अिस्था
अ)

भौनतक सं रचना विकास/सुधार

आ)

सामग्रीको व्र्िस्था र भैसी सं ख्र्ा

इ)

उत्पादन

कार्यक्रम सञ्चालन

कैवफर्त

पश्चातको अिस्था

मानसक दूध उत्पादन
िावियक पाडा/पाडी उत्पादन
ई)

अन्र् उपलन्त्धधहरु

ठ) कार्यक्रम सञ्चालन हुने िेिमा घाुँसको स्रोत के के छ? र घाुँस विकास गनय के गनुप
य छय? खुलाउने।
ड) कार्यक्रम सञ्चालन हुने िेि िा त्र्स िेिको नन्त्जकै दुध सं कलन/न्त्चस्र्ान केन्र छ वक छै न खुलाउने।
ढ) कार्यक्रम सञ्चालन पश्चात मानसक कनत नलटर दूध कहाुँ विक्री गररन्छ? िा मानसक कनत नलटर दुधिाट
के के बनाएर कहाुँ विवक्र गररन्छ? खुलाउने।

प्रस्तािककोः
नामः

छापः

सम्पकय व्र्न्त्क्तः

दस्तखतः

ठे गाना:
नमनतः
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४. कार्यक्रम सञ्चालन विधी :
४.१ िेि ननधायरर् :
क) कार्ायलर्ले भैँ सी सं ख्र्ा, आहारा उपलधधता/सं भािना, पूिायधार उपलधधता र िावियक बजेटको
आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने िेि तोक्न सक्नेछ।
ख) भैँसी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गदाय स्थानीर् जातको भैँ सी उपलधध नभएको अिस्थामा मािै उन्नत
नश्लको भैँ सी विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गनुप
य नेछ।
ग) स्थानीर् नश्लका भैँ सी विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थानमा आिेदकले पालेका जम्मा भैँ सी मध्र्े
कन्त्म्तमा ६0 प्रनतशत भैँसी स्थानीर् जातको हुनपु नेछ।
४.२ सञ्चालन गनय सवकने वक्रर्ाकलापहरु :
क) आधारभूत तथ्र्ाङ्क नलने
कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थानको पशु सं ख्र्ा, दूध उत्पादन र उत्पादकत्ि, आहारा उत्पादन हुने
िेिफल, दूध र दुग्ध पदाथयको बजाररकरर्को पूिायधारहरु, नबमा आददको बारे तथ्र्ाङ्क सं कलन
गनुप
य नेछ।
ख) भैसी नबकास
अ) कृिकले पालेका मध्र्े उच्च नश्लका भैँसी छनौट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गनुप
य नेछ। उच्च
नश्ल बाहे कका भैँसीहरुलाई प्रनतस्थापन गनय िा भैसी सं ख्र्ा िृवर्द् गनय उच्च नश्लको भैँ सी
खररदमा ढु िानी (सिारी साधानमा ढु िानी गरे को हकमा माि) अनुदान ददन सवकनेछ।
आ) उन्नत जातका भैँसी पालन गने स्थानमा कृनिम गभायधान कार्यक्रम सञ्चालन गनुप
य नेछ।
इ) स्थानीर् जातका भैँ सी पालन गने स्थानमा उच्च नश्लको स्थानीर् जातको राुँगा वितरर् गरी नश्ल
सुधार गनुप
य नेछ।
ग) पूिायधार विकास
अ) बधुिा प्रर्ालीबाट भैँ सी पालन गने स्थानमा गोठ तथा भकारो सुधारको लानग अनुदान उपलधध
गराउन सवकनेछ।
आ) घुन्त्म्त प्रर्ालीमा भैँ सी पालन गने स्थानमा ननम्न पूिायधारहरुको लानग अनुदान उपलधध गराउन
सवकनेछ।
➢ अस्थाई गोठको व्र्िस्थापन
➢ खानेपानीको व्र्िस्थापन (पानीको स्रोत सं रिर् गरी सं कलन गने कार्य)
➢ दाना पानी खाने डुुँड व्र्िस्थापन
➢ घुन्त्म्त गोठमा नबजुनलको लानग सोलार सेट
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घ) घाुँस खेती
अ) घुन्त्म्त चरनको लानग खकय सुधार गरी खकयमा घाुँस नबकासका कार्यक्रम सञ्चालन गनय
सवकनेछ।
आ) बधुिा प्रर्ालीको लानग घाुँसका बीउ बेनाय वितरर् गरी घाुँस खेतीका कार्यक्रम सञ्चालन गनय
सवकनेछ।
ङ) दू ध र दुधजन्र् पदाथयको बजारीकरर् सम्बन्धी कार्यक्रम :
अ)

उत्पाददत

दूधको

सं कलन

तथा

विवक्र

वितरर्

गनय

पार्क

पने

स्थानमा

रहे को

दूध

सं कलन/न्त्चस्र्ान केन्रको सुदृढीकरर् गनय सवकनेछ। त्र्स्तो केन्र नभएको स्थानमा दूध
सं कलन/न्त्चस्र्ान केन्र स्थापना गनय सवकनेछ।दूध सं कलन/न्त्चस्र्ान केन्रको स्थापना िा
सुदृढीकरर् गदाय प्रचनलत मापदण्ड िमोन्त्जम गनय सवकनेछ।
आ) घुन्त्म्त प्रर्ालीमा भैँ सी पालन गने स्थानमा दुग्धजन्र् पदाथयहरुको उत्पादन गनय आिश्र्क
सामग्रीहरुको वितरर् र बजारीकरर्का कार्यहरु गनय सवकनेछ ।
च) पशु स्िास्थ्र् सुदृढीकरर् कार्यक्रम :
आन्तररक बाह्य परन्त्जिी ननर्न्िर्, खननज र नभटानमन वितरर्, प्रजनन विकृनत ननिारर् तथा पशु
खोप जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गनय सवकनेछ।
छ) िमता अनभिृवर्द् कार्यक्रम :
कृिकको भैँ सीपालन सम्बन्धी ज्ञान अनभिृवर्द् गनय पशु स्िास्थ्र्, आहारा र अन्र् व्र्िस्थापन सम्बन्धी
तानलम सञ्चालन गनय सवकनेछ।
ज) पशु पवहचान र अनभलेख व्र्िस्थापन :
कार्यक्रममा सं लग्न हुने भैँसीहरु र नतनीहरुबाट उत्पाददत पाडा/पाडीहरुको ट्यागीङ गरी पवहचान
गनुप
य नेछ।भैँ सीहरुको उत्पादन सम्बन्धी अनभलेख कार्ायलर्ले

तोकेको फमेटमा अनुदानग्राहीले

उपलधध गराउनुपनेछ।
झ) फलोअप कार्यक्रम सञ्चालन गनय सक्ने :
अ) कार्ायलर्ले प्रथम पटक सञ्चालन भएको ििय िाहेक लगातार थप २ ििय सम्म सोही स्थानमा
फलोअपका कार्यक्रम सञ्चालन गनय सक्नेछ । फलोअपका कार्यक्रम सञ्चालन गदाय घाुँस खेती,
पशु स्िास्थ्र् सुदृढीकरर्, ट्यागीङ जस्ता कार्यक्रम गनय सवकनेछ ।
आ) कार्यक्रममा पवहलो बिय समािेश भैसीहरुिाट उत्पाददत १ ििय भन्दा मानथका कोरली पाडीहरु
पालन िापत कार्यक्रम सञ्चालन भएको तेश्रो बिय प्रोत्साहन अनुदान उपलधध गराउन सवकनेछ
।तर त्र्स्ता भैंसीहरु कुनै कारर्ले मृत्र्ु भएकोमा बाहे क पालन गरररहेको नभेवटएमा
नतनीहरुबाट उत्पाददत पाडीहरुलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलधध गराउन पाइने छै न।
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५. आनथयक पि :
क) प्रनत भैँसी बढीमा रु 5,000/- को दरले प्रनत कृिक अनधकतम ३ िटा भैँ सीको लानग ढुिानी
अनुदान उपलधध गराउन सवकनेछ।
ख) आिश्र्क अनुपातमा हुन आउने सं ख्र्ामा उच्च नश्लको प्रजनन र्ोग्र् राुँगो खररद तथा वितरर् गनय
सवकनेछ।
ग) गोठ तथा भकारो ननमायर् सुधारको लानग प्रनत भैँसी बढीमा रु 5,000/- को दरले प्रनत कृिक
अनधकतम रु 20,000/- सम्म उपलधध गराउन सवकनेछ।
घ) घुन्त्म्त प्रर्ालीमा अस्थाई गोठ ननमायर्/सुधारको लानग प्रनत भैँ सी बढीमा रु 6,000/- को दरले प्रनत
कृिक अनधकतम रु 30,000/- सम्म उपलधध गराउन सवकनेछ।तर त्र्स्ता गोठहरु सामुवहक
भएमा बढीमा रु 2,50,000/- सम्म अस्थाई गोठ ननमायर्/सुधारको लानग समुहलाई अनुदान
उपलधध गराउन सवकनेछ।
ङ) दूध सं कलन/न्त्चस्र्ान केन्रको स्थापना िा सुदृढीकरर् गदाय अनधकतम रु ५,0०,०00/- अनुदान
उपलधध गराउन सवकनेछ।
च) पाडीहरु पालन िापत प्रनत पाडी रु १0,000/- को दरले प्रनत कृिक अनधकतम रु

५0,000/-

सम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलधध गराउन सवकनेछ।

6

