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बेनी  राजपत्र  

 बेनी  नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित  

खण्ड: १    संख्या: १६    लिलत: १ फाल्गणु, २०७५  

भाग–२ 

 

 
वेनी नगरपालिकाको 

पशुसेवा कार्यक्रम सञ्चािन मागयदशयन, २०७५ 
 

                                                       नगर कार्यपालिकाबाट पाररत लिलत: २०७५/१०/०४ 
 

प्रस्तावना: नेपािको कृलि प्रणािीिा पशपंुक्षीपािन व्र्वसार्को िहत्व अनादीकाि दखेी रही आएको छ । पशपुािन व्र्ावसार्िाइ 
लवलवलिकरण, व्र्ावसालर्करण, आर्ििुक तथा सम्िालनत पेशाको रुपिा लवकास गरी प्रथित नगरक्षेत्रको उत्पादनिा र्ोगदान परु्ायउद ैअन्तत 
रालिर् उत्पादनिा र्ोगदान परु्ायउनु र्सको िखु्र् उदशे्र् रही आएको छ । दशेिे सलंिर्ताको अभ्र्ास गरे सगं ै र्सको कार्ायन्वर्न र 
लिम्िेवारीिा केही फेरवदि भएको छ । लवगतिा लिल्िा लथथत कार्ायिर्वा६ सचंािन हदु ैआएका कार्यक्रिहरु अलहिे थथालनर् तहवाट 
सचंािन हदुै आएका छन । ग्रालिण सिदुार्को िखु्र् आर्आियनको श्रोत रहकेो पशपंुक्षी पािन व्र्ावसार्िाइ उत्सालहत नगररएिा आगािी 
लदनहरुिा थथालनर् थतरिा चालहने पशपुक्षीिन्र् पदाथयको िागिाइ िान्न सलकने लथथती छैन । र्सवा६ थथालनर् रोिगारीिा किी आउन,ेे 
ग्रालिण अथयतन्त्र कििोर हनु,ेे गणूथतरीर् पशिुन्र् पदाथय उपिव्ि नहनेु हुुँदा िन थवाथ्र्िा प्रलतकुि असर पनय िाने हनु्छ । अत: र्सिाइ 
सिर्िा नै व्र्वथथापन गनय सम्वन्िीत थथालनर् तह सिर्िा नै सिग रहन ुआवश्र्क छ । नगर क्षेत्र लभत्र दिु, िास,ुअण्डाको िाग लदनानलुदन 
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वढ्रदो छ । र्सिाइ पलुतय गनय उत्पादन वलृि सगंै प्रशोिन र विाररकरणको िागी उपर्कु्त कृर्ाकिापहरु सचंािन गनर’् पने भएकोिे वेनी 
नगरपालिकावाट आ.व. ०७५/०७६ िा पशुसवेा कार्यक्रि सचंािन गनय लवलनर्ोलित रकिबाट सचंािन हनेु कार्यक्रि थवीकृत भएकोिे सािन 
श्रोतको उच्चति प्रर्ोग गरी पशपुािन क्षेत्रिा बालन्छत प्रलतफिहरु प्राप्त गनय वेनी नगरपालिकाको कृलि व्र्वसार् प्रवियन ऐन, २०७४ को दफा 
३६ को अलिकार प्रर्ोग गरर वेनी नगरपालिकाको लिलत २०७४।१०/०४ गत ेवसकेो कार्यपालिका वैठकिे र्ो िागयदशयन  थवीकृत गरी िाग ु
गरेको छ ।  
आ.व. ०७५।०७६ मा बेनी नगरपालिका वाट संचािन हुने  पशु सेवाका कार्यक्रमहरु 
१. दुध तथा दुग्धजन्य पदाथथ आत्म निर्थरता कायथक्रम : 
१.१ पशपंुक्षीको खोर गोठ सिुारिा अनदुान कार्यक्रि 
 
 नगरपािीका क्षेत्र लभत्र व्र्सवसार्ीक रुपिा पशपंुक्षीपािन गरेका कृिकहरुिध्र्वाट लनवेदन अनसुारका सतयहरु परुा भएका व्र्वसालर्क फािय  दताय 
गरेका,( चािु आ.व. सम्ि नलवकरण भएको)  लविा गरेका, पंक्षीको हकिाा कम्तीिा ५०० दखेी १००० िेर्सय कुखरुा पािन गरेका प्रलत 
कृिक रु. २५०००।०० का दरिे बढीिा २० िना, लवगतका वियहरुिा र्स प्रकारका सलुविाहरु निीएका व्र्वसार्ीक कृिकहरुिाई र्ो सलुविा 
प्रदान गररने छ । 
 
 
 
 
 
१.२ लहउदे तथा बहु वलषयर् घांसको लवउ खररद ढूवानी तथा लवतरण : 
लहउदे िासुँको लवउ खररद(िै िाुँसको लवउ) : रु. ६०। प्रलत के.िी 
ढूवानी तथा प्र्ाकेलिङ : प्रचलित थथालनर् दररेट अनसुार 
बहु वलियर् थटाइिो, िोिाससे, ज्वाइन्ट भेच िासंको लवउ खररद: १००० प्रलत के.लि ढूवानी तथा प्र्ाकेलिं : प्रचलित थथालनर् दररेट अनसुार 
डािे तथा भईुरिाुँेसंको वेनाय तथा सट्ेस खररद ढूवानी तथा लवतरण : प्रचलित थथालनर् दररेट अनसुार 
१.३ गाई भैसीमा कृलिम गभायधान कार्यक्रम: नगरपािीका क्षेत्र लभत्र पािन गरेका गाई भैसीहरुिा िैलवक सन्तिुन कार्ि रहने गरर उत्पादन 
र उत्पादकत्व बलृि गने उद्देश्र् का साथ र्ो कार्यक्रि सञचािनिा ल्र्ाइएको हो । प्रचिीत लनर्िअनसुार तरि नाइटोेेिन कन्टेनर, तरि 
नाइटोिन, लसिेन, कृलत्रि गभायिान गन लसथहरु खररद गरर र्ो कार्यक्रि सञ्चािन गररनेछ । 
२ घुम्ती पशु स्वास््य नशनवर संचालि 

लस.नं लववरण ईकाइ खचय रु 
१ प्रालवलिक खचय पटक १५०००।०० 
२ व्र्वथथापन पटक ५०००।०० 

 
३. लिवीकोपाियन सहर्ोग कार्यक्रम : 
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३.१   १ लदने थथिगत तालिि : रु.५०००।०० प्रलत थथिगत तालिि 
सहभागी को िालग थटेशनरी : रु.१००।०० प्रलत सहभागी 
खािा : रु. १००।०० प्रलत सहभागी 
प्रलशक्षण खचय : रु. ५००।०० प्रलत कक्षा 
३.२. सहार्क थतर ७ लदने तािीि (प्रिनन ्लवकृलत सम्वलन्ि) १ िनािाई 
सहार्क थतर कियचारीिाई पश ुसवेा तालिि केन्र पोखरािा तालिि लिनको िागी प७ेाउने सहभागी को दलैनक भ्रिण भत्ता को िागी 
प्रचलित आलथयक ऐन लनर्िअनसुार खचय गने गरी कार्यक्रििा व्र्वथथा गररएको छ । 
४. पशुपंक्षी रोग लनदान उपचारका िागी औषलध : वालियक रु ४०००००।०० 
नगरक्षेत्र लभत्रका व्र्वसार्ीक पश ुपंक्षी पािन गरेका कृिकहरु, तथा अलत आवश्र्क पशु उपाचार सवेा, सालवकका पशु सेवा केन्र सिेतिाइ 
आवश्र्क पने औिलि, खररद सलिलतको  वैठकको लनणयर् अनसुार खररद गरर  लवतरण गने । साथै औिलिहरु िमु्ती पश ुथवाथ्र् लशलवर िा 
सिेत प्रर्ोग गने ।  
५. पशुपंक्षी लवमाको िागी अनुदान कार्यक्रम: रु २०००००।००  
पशु पंक्षी लविा गदाय कृिकिे लतनुयपने लप्रलिर्ि िध्र् व्र्वसार्ीक रुपिा पशपंुक्षी पािन गरेका कृिकहरुिे लविा गरेको प्रिाणीत प्रलतलिपी पेश 
गरेको खण्डिा िम्िा लतनुयपने लप्रलिर्ि को ५० प्रलतशत रकि अनदुानको रुपिा उपिब्ि गराइनेछ । 
६. स्थानीर् सुग’ंंर संरक्षण कार्यक्रम:  आनवुांलशलक स्रोत सरंक्षण कार्यक्रि अन्तरगत िोप हनु िागेका सगु’ेंर हरुिाई बचाई राख्न 
तथा हाम्रो आफ्नो पलहचान िाई कार्िै राख्नको िागी र्ो कार्यक्रि प्रथताव  गररएको हो । 

लस.नं लववरण इकाइ खचय 
१ सिहु गठन तथा अलभिखुीकरण गोष्ठी  १ १५०००।०० 
२ खोर लनिायण अनदुान १० ५००००।०० 
३ परलिलव लनर्न्त्रण १ ५०००।०० 
४ थवाइन लफवर र खोरेत खोप २ १६०००।०० 

 
७. माछा भुरा अनुदान कार्यक्रम: रु ३५०००।०० 
नगरपालिका क्षेत्रिा व्र्वसालर्क रुपिा िाछापािन गद ैआएका लकसानहरुिाई सम्वलन्ित स्रोतवाट १००००।०० िाछाका भरुाहरु लिद गरर ल्र्ाई य 
लनशलु्क रुपिा लवतरण गररनेछ । 
 ८.िागत सहसभालगतामा च्र्ापकटर खररदमा अनुदान 
व्र्वसार्ीक रुपिा पशपुािन गरेका कृिकहरुिाई पशु आहारा व्र्वथथापन गनयिा केलह टेवा पगुोस भन्ने उद्े ेश्र्का साथ पश ुसवेा लवभागबाट 
थवीकृत कार्यलवलि सिेतका आिारिा ५० प्रलतशत अनदुानिा (बढीिा २००००।०० अक्षरुपी लवस हिार रुपैर्ाुँ िात्र) च्र्ापकटर उपिव्ि 
गराइनेछ । 
 
 
९. दुग्ध सकंिन केन्द्रिाई लमल्क क्र्ान लिफ्रीि,ल्र्ाक्टोलमटर तथा लमल्क एनािाइिर मेलसन आदी लवतरण: 
 नगर क्षेत्र लभत्र दिु सकंिन गद ैआएका सकंिन केन्र तथा दगु्ि सहकारीहरुिाई आवश्र्क पने सािाग्रीहरु िगत सहभालगतािा कार्यक्रििा 
तोकीएको विेटको सीिालभत्र रलह खररद गरर लवतरण गने  ।  
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१०. मासुपसिको लनर्लमत अनुगमन : 
नगर क्षेत्र लभत्र रहकेा िास ुपसिहरुिाई लनर्लिलत रुपिा व्र्वलथथत गने तथा िानव थवाथ्र्िा पनय सक्ने िोखीि न्र्लूनकरण गने उद्देश्र्िे र्ो 
कार्यक्रि ल्र्ाइएको छ, साथै र्सको खचय प्रचलित लनर्िको अलिनिा रलह तपलशि अनसुार हनेुछ । 
अनगुिनिा सहभागीको पाररश्रलिक : रु. १५००।०० प्रलतलदन । 
फिेट तर्ार : रु. १०००।०० प्रलतपटक 
प्रलतवेदन तर्ार : रु. १०००।००  प्रलतपटक 
व्र्वथथापन खचय पानी, लचर्ा खािा आदी : २०००।०० पटक 
 
११. व्र्वसार्ीक फमयहरुको अलभिेखीकरण तथा इन्द्भेन्द्रंी:ं र 
 नगर क्षेत्रलभत्र रहकेा व्र्वसार्ीक पशपंुक्षी फाियहरुको उत्पादन तथा पशपंुक्षीहरुको त्र्ाङ्क सकंिन गरर अद्यावलिक गने । 
 
र्ो िागयदशयन थवीकृत हनुपुवूय  चािु आ.व. २०७५।०७६ िा सचंािन भएका कार्यक्रिहरु र्सै कार्यलवलि तथा पश ु सवेा लवभागका 
कार्यलवलिहरु अनसुरण गरी सोही अनसुार  सचंािन हनेु व्र्वथथा गररनेछ  । थवीकृत कार्यक्रििा अन्र् कार्यक्रिहरु थप भएिा र्ही िागयदशयन 
बिोलिि वा िागयदशयनिे सिावेस नगरेको हकिा िागयदशयनिा शंशोिन गरी कार्यक्रि कार्ायन्वर्न गररने व्र्वथथा गररनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आज्ञािे, 

छवििाि सिुदेी 

प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत 
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