
�देश सरकार 

भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय 

पशपु�छ� तथा म��य �वकास �नद�शनालय 

�देश नं. ३ हेट�डा, मकवानपरु, नेपाल 
 

��ताव आ�ान ग�रएको सूचना  
 

(गोरखाप� दै�नकमा �थम पटक �कािशत �म�तः २०७६÷०६÷०७ गते) 
 

पशपु�छ� तथा म��य �वकास �नद�शनालय, �देश नं. ३, हेट�डाको आ.व. २०७६/०७७ को �वीकृत वा�ष�क काय��म 

अनसुार �देश नं. ३ अ�तग�तका िचतवन¸ मकवानपरु¸ �स�धलु� र रामछेाप िज�लाह�मा साझेदार सं�थासँगको लागत 

साझेदार�मा "बहृ�र म��य �व�तार तथा �वकास काय��म" रहेको हुँदा साझेदार� गन� इ�छुक कृषक समूह/ सहकार�/ नीिज 

सं�थाह�ले यो सूचना �कािशत भएको ३० औ ं �दनस�ममा काया�लय समय�भ� आईप�ुने गर� अनसूुिच -2 बमोिजम �दईएको 

आवेदन-प� साथ तप�सल बमोिजमका कागजात र अनसूुिच -३ बमोिजम संि�� �यावसायीक काय�योजना, अनसूुिच -४ बमोिजम 

लागत साझेदार� गन� ��तव�ता-प� संल�न गर� �नद�शनालयमा वा भेटे�रनर� अ�पताल तथा पश ु सेवा �व� के��मा दता� 

गनु�हनु ��ताव आ�हान ग�र�छ । साथै �रत नपगुेका वा �याद नाघी �ा� हनु आएका ��तावह� छनौटका ला�ग समावेस नहनेु 

�यहोरा समेत जानकार� गराई�छ । पून�ः काय��म स�ब�धी �व�ततृ �ववरण �नद�शनालयको सूचना पाट�मा हेन� स�कने छ ।  

तप�सलः 

1= �. १०।- को �टकट टाँसेको अनसूुिच -२ अनसुारको आवेदन, 

2= कृषक समूह/ सहकार� सं�थाको हकमा आवेदन-प� साथ स�ालक स�म�तको बैठकले माछापालन गन� गरेको �नण�य 

��त�लपी, 

3= क�तीमा १ �वगाहा ज�गाको ज�गाधनी �माण पजुा� वा भाडामा भए क�तीमा 10 वष�स�म भाडामा �लएको करार प�, 

4= अनसूुिच-३ बमोिजमको संि�� �यावसायीक काय�योजना (��ताव), 

5= अनसूुिच-४ अनसुारको घ�टमा ५ वष�स�म ��ता�वत �यवसाय स�ालन गन� ��तव�ता प�, 

6= ��तावक सं�थाका अ�य� वा सकृय सद�य वा कम�चार�को शैि�क यो�यता, 

7= साझेदार सं�थाको �व�ीय �मता �मािणत गन� कागजात (ब�क �यारे�ट�, टन� ओभर, ब�क �याले�स) वा बै�को लेटर अफ 

इ�टे�ट, 

8= स�बि�धत �थानीय तह/ काया�लयको �सफा�रस । 

9= स�बि�धत �नकायमा सं�था दता� �माण प�, 

10= कर च�ुा गरेको कागजात, 

11= पोखर� �नमा�ण ग�रने ठाउँको फोटो । 

 
 
 

  



अनसूुिच -2 

(दफा ८ संग स�वि�धत) 

आवेदन-प� 

�म�तः ... ... ... ... ... 

�ीमान ्�नद�शक �यू, 

पशपु�छ� तथा म��य �वकास �नद�शनालय, 

�देश नं. ३, हेट�डा मकवानपरु । 

माफ� त, �ी भेटे�रनर� अ�पताल तथा पशसेुवा �व� के��, ... ... ... ...  

 

�वषय:- अनदुान सहयोग उपल�ध गराई पाऊँ । 

 

महोदय,  

     तहाँ �नद�शनालयबाट �म�त ... ... ... ... मा �कािशत सूचना अनसुार बृह�र म��य �व�तार तथा �वकास काय��म 

रहेकोले �न�नानसुार कागजात राखी �नयमानसुारको अनदुान सहयोग उपल�ध गराई पाउन �नवेदन गद�छु ।मेरो आवेदन तथा 

��ताव �वीकृत भएमा स�बन�धत िज�ला �भ�ै रह� संल�न ��ताव तथा ��तव�ता अन�ुपको काय� गन�छु । 

तप�सलः 

1= कृषक समूह/ सहकार� सं�थाको हकमा आवेदन-प� साथ स�ालक स�म�तको बैठकले माछापालन गन� गरेको �नण�य 

��त�लपी, 

2= क�तीमा १ �वगाहा ज�गाको ज�गाधनी �माण पजुा� वा भाडामा भए क�तीमा 10 वष�स�म भाडामा �लएको करार प�, 

3= अनसूुिच-३ बमोिजमको संि�� �यावसायीक काय�योजना (��ताव), 

4= अनसूुिच-४ अनसुारको घ�टमा ५ वष�स�म ��ता�वत �यवसाय स�ालन गन� ��तव�ता प�, 

5= ��तावक सं�थाका अ�य� वा सकृय सद�य वा कम�चार�को शैि�क यो�यता, 

6= साझेदार सं�थाको �व�ीय �मता �मािणत गन� कागजात (ब�क �यारे�ट�, टन� ओभर, ब�क �याले�स) वा बै�को लेटर अफ 

इ�टे�ट, 

7= स�बि�धत �थानीय तह/ काया�लयको �सफा�रस । 

8= स�बि�धत �नकायमा सं�था दता� �माण प�, 

9= कर च�ुा गरेको कागजात, 

10= पोखर� �नमा�ण ग�रने ठाउँको फोटो । 

�नवेदन पेश गन�कोः 

द�तखत र �म�तः 

नाम, थरः 

पदः 

सं�थाको नाम र ठेगानाः 

सं�थाको छापः 

 
 

  



अनसूुिच -३ 

(दफा ८ संग स�वि�धत) 

संि�� �यावसायीक काय�योजना (��ताव) 
 

१. कृषक समूह/ कृ�ष सहकार�/ नीिज �यवसायीको नामः 

२. ठेगाना ३. �ल�ः 

४. प�रयोजनाको �े�फलः ५. प�रयोजना �थलः 

६. शैि�क यो�यता (संचालकको- कुनै एक): 

७. लाभ�ाह�ः                        

८. म��य �यवसाय स�ब�धी ता�लम �लएको भएः 

क.ता�लमको वष�ः ख.अव�ध .........................देिख ................ स�म 

ग.�दान गन� सं�थाः  

९. पोखर� �नमा�णको �ववरणः  

पोखर� �नमा�ण हनेु �थान सं�या �े�फल (हे.) अनमुा�नत लागत (�.) अनदुान माग (�.) 

     

१०. अ�य ��व�ध/साम�ी/ औजार माग 

�ववरण सं�या लागत सेवा��हले �यहोन� %) 

क. िच�ल� �यान    

ख. कले�सन से�टर    

ग. म��य याि��करण    

घ. �संचाई �यव�था (बो�र�)    

ङ. बायो�लोक ��व�धमा माछापालन    

११. संल�न हनेु जनशि�को �ववरण (��ता�वत) 

�ववरण सं�या यो�यता खच� हनेु रकम वा�ष�क (�.) 

सरु�ा     

फाम� �यव�थापन     

�ा�व�धक     

१२. म��यपालन सघनताको �कारः 

१३. उ�पादन अनमुान 

�ववरण इकाई प�रमाण �ब�� दर (�) अनमुा�नत आय (�.) 

खानेमाछा     

भरुा माछा     

अ�य     

ज�मा     

1४. नयाँ  सोच के�ह भए उ�लेख गनु�होस ्: 

 
 

नोटः उ�लेिखत बदुाँलाई समे�ने गर� ��ताव नयाँ ढाँचामा थप/घट गर� पेश गन� स�कनेछ। 

��तावककोः 

द�तखत र �म�तः 

नाम, थरः 

पदः 

सं�थाको नाम र ठेगानाः 

  सं�थाको छापः



अनसूुिच -४ 

(दफा ८ संग स�वि�धत) 

��तव�ता-प� 

 

�नद�शनालयको �म�त २०७.../..../.... को सूचना अनसुार ��ताव आ�ान ग�रएको साझेदार�मा बहृ�र म��य �व�तार तथा 

�वकास काय��ममा सहभागी हनु चाहना भएकोले काय�योजना स�हतको आवेदन ग�रएको छ । उ� काय��मका ला�ग छनौट 

भई काय� योजना �वीकृत भएमा घ�टमा ५ वष�स�म काय��मलाई �नर�तरता �दईनेछ र माछापालन फाम�को �वमा समेत गन� 

��तव�ता �य� ग�रएको छ । साथै ��ता�वत काय�ह�का ला�ग अ�य कुनै �नकायबाट अनदुान सहयोग �ा� नगरेको र 

संचा�लत कृयाकलापबाट वातावरणलाई असर नप�ु याउने ��तव�ता समेत �य� गद�छु/छ� । ��तव�ता अन�ुपको काय� नगरेमा 

�च�लत ऐन कानून बमोिजम सहुँला/ बझुाउँला । 

 
 

��तव�ता �य� गन�कोः 

द�तखत र �म�तः 

नाम थरः 

पदः 

सं�थाको नाम र ठेगानाः 

सं�थाको छापः 

औठंा छापः 

दायाँ वायाँ 

  

 

ई�त स�बत ्... ... ... ... साल ... ... ... ... म�हना ... ... गते रोज ... शभुम ्। 

 

  



अनसूुिच -५ 

(दफा ९ को ख�ड (क) संग स�वि�धत) 

मू�या�न मापद�डका आधारह�ः 

 

�स.नं. आधारह� सूचकह� अ� 

१ फाम�को साईज 

१० �वगाहा वा सो भ�दा मा�थ �े�फलमा �नमा�ण 

भएमा 
१५ 

एकै �थानमा ५ �वघा वा सो भ�दा ब�ढ 

�े�फलमा �नमा�ण भएमा 
१२ 

५ �बघा भ�दा कम �े�फल 7 

२ ज�गाको �वा�म�व/सदपुयोग 

फाम�को ज�गा भएमा 20 

लगा�नकता�को ज�गा भएमा 1८ 

�लजमा �लएमा (कि�तमा १० वष�) १६ 

३ 
��तावमा उ�लेिखत म��यपालनको सघनता 

(Intensity) 

अ�तसघन (Super Intensive) ५ 

सघन (Intensive) ३ 

अध�सघन (Semi- Intensive) १ 

४ 
अ�धकतम उ�पादक�व अ�भव�ृ� गन� नौलो स�च 

स�हतको प�रयोजना ��ताव 

अ�त उ�म १० 

उ�म ७ 

सामा�य ३ 

५ 
म��य �वकास स�ब�धी ता�लम �ा� (��ता�वत 

जनशि� समेत) 

एक ह�े वा सोभ�दा बढ� वा JT/JTA ५ 

३ �दने म��यपालन ता�लम ३ 

१ �दने म��यपालन ता�लम १ 

६ 

कृषक समूह/ सहकार�/ नीिज फाम�मा काय�रत 

सद�यह�को शैि�क यो�यता (��ता�वत जनशि� 

समेत, �न�द�� करार स�झौता स�हत) 

�नातक वा सोभ�दा मा�थ (कुनै एक) १० 

�माण-प� तह(कुनै एक) ७ 

७ लाभ�ाह� 

म�हला ५ 

आ�दवासी/जनजाती/द�लत ४ 

अ�य ३ 

८ भौ�तक पूवा�धार  20 

८.१ �व�तुको स�ुवधा भएमा  5 

८.२ सडकको स�ुवधा भएमा  5 

८.३ बजारको स�ुवधा भएमा  5 

८.४ यातायातको स�ुवधा भएमा  5 

९ वातावारणीय उपय�ुता 
भएमा ५ 

नभएमा ० 

१० रोजगार�को अवसर 

क�तीमा ३ जना पूण� रोजगार ५ 

क�तीमा २ जना पूण� रोजगार ३ 

क�तीमा १ जना पूण� रोजगार २ 

कूल ज�मा:- १०० 

 



नोटः मू�या�नको �ममा �यूनतम ५० अ� भ�दा बढ� अ� �ा� गरेका आवेदकह�लाई मा� छनौटको ला�ग �सफा�रस गनु� 

पन�छ । वा�ष�क काय��म र बजेट भ�दा बढ� छनौट भएमा बढ� अ� �ा� गन�लाई �सफा�रस गनु� पन�छ । साथै समान अ� 

�ा� गरेमा लागत सहभा�गता रकम बढ� ��ताव गरेकोलाई �ाथ�मकता �दइने छ । यसर� उपल�ध गराउँदा एक समूह/ 

क�पनी/ सहकार�लाई ५० �वगाहा भ�दा ब�ढमा उपल�ध गराईने छैन तर थप बजेट वा बजेट पया�� भएमा �मशः थप 

ज�गामा अनदुान उपल�ध गराउन स�कनेछ । 

 

1= �थलगत अनगुमनमा भे�टएका अ�य थप �ववरणह�ः 

क)  

ख)  

 

2= �थलगत अनगुमन टोल�को रायः 

�.सं. पद नामथर 
राय 

द�तखत 
ह�ुछ सझुाव स�हत ह�ुछ हदैुन 

१       

२       

 

3= ह�ुछ/ सझुाव स�हत ह�ुछ/ हदैुन भ� े�प� कारण �दन ुपन�छ । कारणह�ः 

(क)  

(ख)  
(ग)  
(घ)  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



अनसूुिच -६ 

(दफा ११ को उपदफा (1) सँग स�वि�धत) 

स�झौता-प� 

 

पशपु�छ� तथा म��य �वकास �नद�शनालय, �देश नं. ३, हेट�डा (यसप�छ प�हलो प� भ�नने) र साझेदार�मा बृह�र म��य �व�तार 

तथा �वकास काय��ममा लागत साझेदार� गन� छनौट भएको कृषक समूह/ सहकार�/ नीिज �े�, ... ... ... ... ... (यसप�छ 

दो�ो प� भ�नने) �बच देहाय बमोिजमको शत�नामाह� पालना गन� गर� ��पि�य सझौता ग�रएको छ । 

 

शत�नामाः 

१. दो�ो प�ले प�हलो प�बाट �ा�व�धक स�लाह एवं सझुाव �ा� गर� स�झौता ग�रएको �म�तले ... म�हना�भ� ��ताव 

अनसुारको काम स�प� गनु� पन�छ । 

२. म��य �ा�व�धकबाट दो�ो प�ले स�प� गरेको कामको मू�या�न गराई काय� स�प� ��तवेदन �ा� भएपछ� �थम प�ले 

�थलगत अनगुमन गर� मनुा�सब लागेमा भ�ुानी गन�छ। 

३. दो�ो प�ले �नमा�ण ग�रने पोखर�ह�को ले-आउट, �डजाइन र लागत ईि�टमेटमा तो�कएको �ा�व�धक मापद�ड अनसुार 

�नमा�ण गनु� पन�छ । 

४. दो�ो प�ले क�तीमा ५ वष�स�म ��ताव बमोिजमको �यावसाय �नर�तर �पमा स�ालन गनु� पन�छ । 

५. दो�ो प�ले अ�नवाय��पमा म��य �वमा गन� ��तव�ता परुा गनु� पन�छ । 

६. प�हलो प�ले ��ताव बमोिजम �यवसाय स�ालन गरे/ नगरेको अनगुमन गन�छ । 

७. दो�ो प�ले पाउने अनदुान रकम �थम प�ले ब�क खाता माफ� त उपल�ध गराउनेछ । 

८. यस काय��म अ�तरगत �नमा�ण भएका नयाँ माछा पोखर�को ला�ग आव�यक पन� �व�भ� जात एवं साइजका माछा भूरा 

स�बि�धत म��य �वकास के��सँग आव�यक सहयोग एवं सम�वय गर� �यव�था गनु� पन�छ । 

९. यस स�झौतामा उि�लिखत काय� गदा� हनु स�ने कुनै प�न �ाकृ�तक �कोप र भ�वत�यको पूण� िज�मेवार दो�ो प� �वयम 

हनेुछ । 

१०. अनदुानबाट �न�म�त पोखर�ह�को �ववरण झ�कने हो�ड�� वोड� दो�ो प�ले रा� ुपन�छ । 

११. स�झौतामा उ�लेख भए भ�दा अ�य �यहोराको हकमा आपसी सहमती र �च�लत कानून बमोिजम हनेुछ । 

 

प�हलो प�को तफ� बाटः     दो�ो प�को तफ� बाटः 

द�तखतः    द�तखतः 

नाम थरः    नाम थरः 

पदः     पदः  

�नद�शनालयको नामः   कृषक समूह/ सहकार�/ नीिज �े�को नामः  

छापः     सं�थाको छापः 

 

रोहबर     रोहबर 

द�तखतः    द�तखतः 

नाम थरः    नाम थरः 

पदः     पदः  

�नद�शनालयको नामः   कृषक समूह/ सहकार�/ नीिज �े�को नामः  

छापः     सं�थाको छापः 

  



अनसूुिच -७ 

(दफा १4 संग स�वि�धत) 

�नमा�ण ग�रएको संरचना (उ�पादन पोखर�) को �व�ततृ नाप जाचं �ववरण 

 

१. कृषक समूह/ सहकार�/ नीिज �े�को नामः-     

२.  �थायी ठेगाना:-      ३. आ.व.:- 

४. प�रयोजनाको नाम:-     ५. प�रयोजना �थल:- 

६. प�रयोजना �थलको िज.�प.एस. कोड नं.:-   ७.  काय� स�झौता �म�त:- 

८. प�रयोजना �थलको चार �क�ला:-    ९. काय� स�प� �म�त:- 

 

(क) पोखर�ः 

�स. 

नं. 

काय� �ववरण सं�या ल�बाई 

(मी.) 

चौडाई 

(मी.) 

ग�हराई/ उचाई 

(मी.) 

ज�गा 

(�वगाहा) 

कै�फयत 

        

        

        

        

        

        

        

 ज�मा       

 

(ख) िच�ल� �यान, कले�सन से�टर, म��य याि��करण (पोखर�मा) �वीकृत ��ताव (स�झौता) अनसुार भए/ नभएको जाँच गन� 

।   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

पेश गन� म��य �ा�व�धकको  

नाम थर:-  

पद:- 

काया�लयको नाम:-  

 

द�तखत:-  

�म�त:- 

जांच गन� म��य �ा�व�धकको  

नाम थर:-  

पद:- 

काया�लयको नाम:- म��य �वकास 

के�� 

द�तखत:-  

�म�त:- 

�वीकृत गन� अ�धकार�को  

नाम थर:-  

पद:- 

काया�लयको नाम:-  

 

द�तखत:- 

�म�त:- 



अनसूुिच -८ 

(दफा १4 संग स�वि�धत) 

�नमा�ण ग�रएको संरचना (उ�पादन पोखर�) को काय� स�प� ��तवेदन 

 

१. कृषक समूह/ सहकार�/ नीिज �े�को नामः-     

२.  �थायी ठेगाना:-     ३. आ.ब..:- 

४. प�रयोजनाको नाम:-    ५. प�रयोजना �थल:- 

६.  प�रयोजना �थलको िज.�प.एस. कोड नं. :- ७. काय� स�झौता �म�त:- 

८. काय�स�प� �म�त:-    ९. लागत-इ��मेट रकम:-  

१०. काय�-स�झौता बील रकम:-   ११. घट�/बढ�:- 

 

(क) काय� स�प� �ववरणः 

�स. 

नं. 

काय� 

�ववरण 

ईकाई इ��मेट अनसुारको स�पा�दत काय�को फरक कै�फयत 

प�रमाण दर ज�मा 

रकम 

प�रमाण दर ज�मा 

रकम 

प�रमाण रकम 

            

            

            

            

 

(ख) िच�ल� �यान- �वीकृत ��ताव अनसुार भए/ नभएको �ववरण 

 

(ग) कले�सन से�टर- �वीकृत ��ताव अनसुार भए/ नभएको �ववरण 

 

(घ) म��य याि��करण- �वीकृत ��ताव अनसुार भए/ नभएको �ववरण 

 

12. �थलगत अनगुमन टोल�को रायः 

�.सं. पद नामथर 

राय 

द�तखत 

कै�फयत 

काम स�प� 

भएको 
काम स�प� नभएको 

१       

२       

 
 


