एक घय एक उन्नत जातको गाई

कृषकहरुराई उन्नत गाई खरयदभा अनुदान एवॊ तालरभ सॊ चारन कामयमोजना२०७६
सूमोदम नगयऩालरकाको आ .व. २०७६/२०७७ को नीलत तथा कामयक्रभरे लनदे शन गये फभोजजभ फाषय

स्वीकृत लभलत-2076/05/18

lक स्वीकृत कामयक्रभ अन्तगयत सूमोदम

नगयऩालरकाराई उन्नत गाईको श्रोत केन्रको रुऩभा ववस्ताय गने एवॊ कृषकहरुराई ऩशुऩारन तपय आकवषयत गयी आलथयक ववकासभा टे वा ऩुमाय
तथा ऩयम्ऩयागत ऩशु ऩारनराई क्रभश् ववस्थावऩत गदै घय एक उन्नत जातको गाईऩारन गने गयाउने

उन

नीलत अनुरुऩ कृषकहरुराई उनन्त गाई

खरयदभा अनुदान एवॊ तालरक सॊ चारन सम्न्धभा दे हाम फभोजजभ कामय सम्ऩादन गने गयी मो कामयमोजना तमाय गरयएको छ ।

.
२.
१

कामयक्रभ कृमाकराऩको नाभ् कृषकहरुराई उन्नत गाई खरयदभा अनुदान एवॊ तालरभ सॊ चारन ।
कामयक्रभको ऩृष्ठबूलभ् सूमोदम नगयऩालरकाभा कृषकहरुरे ऩालर यहेको गाई ऩारन व्मवसामराई अझै भमायददत तथा प्रोत्साहन गयी कृषकहरुको
आम स्तय वृवि गने ।

.

३

.

४

कामयक्रभको उदे श्म् दुग्ध तथा दुग्ध जन्म ऩदाथयको उत्ऩादन फढाई दै लनक २ राख लरटय ऩुमायउने तथा उत्ऩादकत्वभा वृवि गने, प्राङ्गरयक कृवष
प्रवधयन गयी स्वयोजगाय भा ववि गयाई कृषकहरुको आम स्तय फढाउने ।
कामयक्रभको रक्ष्म्

.
ख.
ग.
घ.
क

.
६.
७.
५

कृषकहरुराई ८० प्रतलतशत अनुदानभा ६० भाउ गाई ववतयण गने ।
६० जना कृषकहरुराई ५ ददने गाईऩारन तालरभ ददने ।
उन्नत घाॉसको फीउ ६० जनै कृषकहरुराई लन्शुल्क ववतय गने
तत्कारको रालग आवश्मक औषधी प्माकेज लन्शुल्क ववतयण गने ।

कामयक्रभको रालग फजेटको श्रोत् सूमोदम नगयऩालरका
, वपक्कर, इराभ ।
कामयक्रभ सॊ चारन अवलध् आ.व. २०७६/२०७७
कामयक्रभ सॊ चारन गने प्रकृमा ववलध्

.
ख.
क

.
९.
८

कृषक आपैरे गाई छनौट गनेछन् ।
गाईको लसपायीस भुल्माङ्कन सलभलतरे गनेछ ।

कामयक्रभ सॊ चारन हुने स्थान् सूमोदम नगयऩालरकाको१४ वटा वडाहरु ।
कामयक्रभ कृमाकराऩ तथा अनुभालनत खचय्

. (गाई अलधकतभ एक राख सम्भको भात्र खरयद गरयनेछ)
११. कामयक्रभ सॊ चारन गने सलभलत्
१०

- आलथयक ववकास सलभलतको सॊ मोजक दे वेन्र शभाय ।

- ऩशु सेवा शाखा ऩशु जचवकत्सक वववऩन कुभाय लसॊ ह ।
- ऩशु सेवा शाखा अलधकृत कृष्ण चन्र झा ।
- रेखनाथ खड्का
- शजशकरा रेप्चा
११. भूल्माङ्कन तथा लसपायीस सलभलत्
सॊ मोजक आलथयक ववकास सलभलतको सॊ मोजक् दे वेन्र शभाय
- सदस्म सजचव् वववऩन कुभाय लसॊ ह

- प्रशासन शाखाफाट् सववना चौरागाईँ
- सदस्म् नय फहादुय सुवेदी

- सॊ मोजकरे आवश्मक ठानेभा फढीभा १ जना थप्न सवकनेछ
- रलरता नेऩार
- आभन्त्रीत जजत फहादुय वपलरहाङ्ग
१२. सलभलतको काभ कतयव्म, अलधकाय य सेवा सुववधा्
- कृषकको अजन्तभ छनौट गने ।
- अनुगभन
- गाईको छनौट
- वास्तववक भूल्म लनधाययण गने ।
- सभस्मा तथा गुनासो सभाधान गने ।
१३. लनदे शन सलभलत

।

- भूल्माङ्कन सलभलतद्वाया भूल्माङ्कन गरय ऩेश गरयएको प्रलतवेदन भालथ आवश्मक थऩघट
सदस्महरु यहेको एक लनदे शन सलभलत यहनेछ ।

, हेयपेय तथा आवश्मक लनदे शन गनय दे हाम अनुसाय

- सॊ मोजक् नगय प्रभुख
-सदस्म् नगय उऩप्रभुख

- सदस्म सजचव् प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत
१४. भूल्माङ्कन सलभलतको काभ कतयव्म अलधकाय

- भुल्माङ्कन सलभलतद्वाया भूल्माङ्कन गरय ऩेश गरयएको कृषक य गाईको छनौट नाभावरी भाथी आवश्मक ऩये हेयपेय

/ थऩघट

गनय आवश्मक

लनदे शन ददने।

- अनुदानको कामयक्रभ/ वक्रमाकराऩको प्रस्ताव य कामयमोजना स्वीकृत गने।
- अनुदानको कामयक्रभराई सञ्चारन गनय अजन्तभ लनदे शन तथा आवश्मक अन्म लनदे शन ददने।
१५. सलभलतरे ऩाउने सेवासुधववधा्
सूमोदम नगयऩालरकारे तोकेको अनुसाय हुनेछ ।

१६. गाईको भाऩदण्ड्

- ऩवहरो वेत वा दोस्रो वेत सम्भको ।
- फाछा/ फाछी यहेको ।
- ऩशुऩऺी सेवा शाखाफाट ददघय योग व्मालध नबएको प्रभाजणत बएको ।
- जात ऩवहचान बएको।

- कम्तीभा दै लनक १५ लरटय दुध ददने खारको । चायवटै थुन ठीक अवस्थाभा हुनऩु ने।
- व्माएको फढीभा २ भवहना लबत्रको हुनऩु ने ।
- शारययीक अऩाङ्गता नबएको ।
१७. वकसानको भाऩदण्ड्

क. आलथयक अवस्था कभ बएको , कुनै कुरतभा नपसेको , घास वा अन्म गाईको ऩोजस्टक आहायाको व्मवस्था गनय सक्ने
आदद ।

, फेयोजगाय मुवाहरू

ख. ऩायीवारयक सभस्माको कायणरे वा कुनै योग रालग आलथयक रूऩरे ववऩन्न बएको ऩरयवायरे।
ग. ४० फषयबन्दा कभ उभेय बएका ववधवा भवहराहरूरे ।
घ. अऩाड्गता बएको व्मजिहरूको ऩरयवायरे ।
ङ. गोठ व्मवस्थाऩन बएको ।
च. कम्तीभा ४ फषय गाई लफक्री नगने शतय ऩारन गनय सक्ने ।
छ. ऩशुऩॊऺीऩारनको अनुबव बएको।
ज. अलनवामय रुऩभा ऩशु लफभा गयाउनु ऩने ।

झ. गोठसुधाय तथा गोठ भर व्मवस्थाऩन अलनवामय यहेको हुनऩु नेछ ।
ञ.नगयऩालरकारे सॊ चारन गने उन्नत गाईऩारन तालरभ अलनवामय लरनुऩने ।
कस्रे लनवेदन ददन सक्छन्?

१. आलथयक अवस्था कभ बएको , कुनै कुरतभा नपसेको, घास वा अन्म गाईको ऩौविक आहायाको व्मवस्था गनय सक्ने , फेयोजगाय मुवाहरू आददरे
लनवेदन ददन सक्नेछन्।

२.ऩायीवारयक सभस्माको कायणरे वा कुनै योग रालग आलथयक रूऩरे ववऩन्न बएको ऩरयवायरे।
३.४० फषयबन्दा कभ उभेय बएका ववधुवा भवहराहरूरे।
४.अऩाड्गता बएको व्मजिहरूको ऩरयवायरे।
५.वडा कामयरमरे लसपारयश गये को।
फाॉकी जानकायीको लनजम्त -ऩशुऩऺी कामयरम नगयऩालरका , आलथयक ववकास सलभलत, वडा कामयरम।
“छनौटराई उत्तयदामी वनाउन सवैको सहमोगको अऩेऺा य रजऺत ऩरयवायरे मो सुववधा ऩाउनुऩछय हाम्रो चाहना”

आऻारे
प्रकाशयाज ऩौडेर

प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत

