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भूमि व्यवस्था कृमषि तथा सहकारी िन्त्रालय
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पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कायािलय िुगु

आ व - ०७७।०७८
चन-

मिमत २०७७।०९।०२

अनुसुची २
दफा ४ को उपदफा २ सग सम्वन्धित
व्यावसामयक कृमष प्रवन्धि कायिक्रि कालामग प्रस्ताविा आवहािको सूचिा
यस पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कायाालय मुगुको आर्थाक वर्ा २०७७।०७८ को बार्र्ाक न्धिकृत कायाक्रम अनुसार व्यावसार्यक कृर्र्
प्रवन्द्धन कायाक्रम को अनुदान रकम उपलव्ध गराउने कायाक्रम रहेको हुदा यस र्िल्ला का कृर्र्ा तथा पशु पालन व्यवसाय एवम
सहकारी सम्वन्धि सलग्न इच्छु क कृर्क समुह कृर्र्ा सहकारी उध्यमी र्निी फमा व्यवसार्यवाट दरखास्ता आवहानको लार्ग यो सूचना
प्रकार्शत गररएको छ यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको र्मर्तले ३५ र्दन र्भत्र यस पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कायाालयमा
तपर्शल अनुसारका कागिातहरु सगलग्न रान्धख आवेदन सर्हत प्रस्तावना आवहान गररएको छ ।यस सम्वन्धि थप िानकारीका लार्ग
९८६८३०७९११ पदम वहादु र केसी सूचना अर्धकारी सग सम्पका गना सर्कने छ ।
र्भम चन्द्र वुढा
कायाालय प्रमुख
आवश्यक कागजात
१ सस्था दतााको प्रमाण पत्रको प्रर्तर्लर्प ।
२ कृर्र्ा व्यवसाय सग सम्वन्धित व्यवसार्यक योिना तथा प्रस्तावना ।
३ र्निी फमाको हकमा गत आ व को सस्थाको लेखा पररक्षण प्रर्तवेदन ।
४ र्निी फमाको हकमा गत आ व को कर चुक्ता प्रर्तवेदन ।
५ िग्गाको िार्मत्व वा हक भोग खुल्ने प्रमाण पत्रको प्रर्तर्लर्प ।
६ प्रर्तवधता पत्र ।
७ र्वदे श वाट फकेका युवाहरुले पासपोट र र्भसा लगायत अन्य कागिात ।
८ प्रार्वर्धक भेटेररनरी र्शक्षा अध्ययन गरे का युवा हरुको हकमा शैर्क्षक प्रमाण पत्र ।
९ र्वदे श वाट फकेका दन्द्ध र्पर्ित फरक क्षमता भएका व्यत्तीहरुले प्रमाण खुल्ने कागि पत्रहरु ।
१०आयोिना सम्वन्धि अन्य आवश्यक कागिातहरु ।
िुख्य मक्रयाकलाप
पशु पन्धन्द्छ पालन व्यवसाय
अमिकति अिुर्दाि रकि रु ५०००००। सम्म
न्युिति िापर्दण्ड
कुल आयोजिाको न्युिति ५० प्रमतशत आयोजिा लमित सिुह
फरक क्षमता भएका धन्द र्पर्ित एकल मर्हला दर्लत मर्हला का लार्ग ७० प्रर्तशत अनुदान ।
कुल आयोजिाको न्युिति ५० प्रमतशत
वेरोिगार युवा प्रार्वर्धक र्शक्षा अध्ययन गरे का र्वदे शवाट फर्काएका युवाका लार्ग ५० प्रर्तशत अनुदान।
िोट
गत आ व मा सम्वन्धित उदे श्यका लार्ग भुर्म व्यवस्था कृर्र्ा तथा सहकारी मन्त्रालय पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कायाालय तथा
अन्य प्रदे श कायाालय वाट अनुदान प्राप्त गरे का समुह सहकारी र्नर्ि फमा लाइ कम ग्रयता हुने छ ।अन्य िानकारीको लार्ग यस
कायाालयको वइपसाइट www.mugu.vethos.gov.np वाट िानकारी र्लन सर्कने छ ।

अनुसूची -२
दफा ४ को उपदफा २ सँग सम्वन्धित
उत्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनुदान कायाक्रमकालार्ग प्रस्ताव आव्हानको
सूचिा।
सूचिा ।।
सूचिा ।।।
मिमत २०७७।०९।०२
यस पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कायाालय मुगुको आर्थाक वर्ा २०७७।०७८को वार्र्ाक स्वीकृत कायाक्रम अनुसार

उत्पादनमा आधारीत प्रोत्साहन अनुदान रकम उपलव्ध गराउने कायाक्रम रहेको हुदा यस जिल्लाका कृर्र् तथा पशु पालन व्यवसाय
एव सहकारी सम्वन्धी सलग्न इच्छुक कृर्क कृर्क समुह कृर्र् सहकारी उद्धमी ननिी फमा व्यवसानयबाट दरखास्ता आव्हानको लार्ग
यो सूचना प्रकाशशत गररएको छ यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको शमनतले ३० ददन शभत्र यस कायाालयमा तपशशल अनुसारका
कागिातहरु सलग्न राखख आवेदन सदहत प्रस्ताव आव्हान गररएको छ ।यस सम्वजन्धत थप िानकारीका लार्ग यस कायाालयका
सूचना अर्धकारी पदम वहादरु के सी फोन न ९८६८३०७९११मा सम्पका गना सककने छ ।
आवश्यक कागिात

१ सस्था दतााको प्रमाण पत्रको प्रनतशलर्प

२कृर्र् व्यवसाय गने अनुसूची अनस
ु ारको प्रस्तावना

३ननिी फमाको हकमा गत आ व को सस्थाको लेखा पररक्षण भएको प्रनतवेदन

४ननिी फमाको हकमा गत आ व सम्म कर वुझाएको वा कर छुट भएको भए सम्वजन्धत कायाालयको प्रमाण
५ स्थाननय तहको व्यवसाय सम्वजन्ध आर्धकारीक शसफारीस
६ आयोिना सम्वजन्ध अन्य आवश्यक कागिातहरु

व्यावसामयक कृषक प्रोसाहि कायिक्रि
र्स न
वस्तु
सख्या
गाइ भैर्स चौरी

५

प्रोसहान
अनुदान रकम
रु र्तस हिार

भेिा बाख्रा तथा च्ाँग्रा

५०

रु र्तस हिार

वयस्क स्थार्नय कुखुरा
वटाइ
कार्लि
टकी
माछापालन

१५०
२५०
१००
५०
कः तातोपानी
२ रोपनी
खः र्चसो पानी २००
वगा र्म रे स व

उत्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनुदान
दु ध र्वक्री सस्थागत
दु ध र्वक्री व्यर्त्तगत
अण्डा र्वक्री सस्थागत

वार्र्ाक
३००००
र्लटर
वार्र्ाक १००० र्लटर
वार्र्ाक
५००००
गोटा
वार्र्ाक २५०० गोटा

रु दश हिार

रु पर्चस हिार

रु पचास हिार
रु पाँच हिार
रु दश हिार

केर्फएत
५ वटा भन्दा वढीमा प्रर्त गाइ भैर्स चौरी रु २०००।का दरले वढीमा
रु पचास हिार
५० वटा भन्दा वढीमा प्रर्त गोटा रु १०००।का दरले वढीमा रु
पचास हिार
तोर्कएको सख्या भन्दा वढीमा प्रर्त गोटा रु १००।का दरले वढीमा
रु पचास हिार

क २ रोपनी भन्दा वढीमा प्रर्त रोपनी ३०००।का दरले वढीमा
पचास हिार सम्म
ख २०० वगा र्म भन्दा वर्ढमा प्रर्त वगा र्म रु १००का दरले वर्ढमा
पचास हिार सम्म
थप उत्पादनमा प्रर्त र्ल रु २।५०का दरले वढीमा एक लाख पचास
हिार सम्म
थप उत्पादनमा प्रर्त र्ल रु २।५०का दरले वढीमा दश हिार सम्म
थप उत्पादनमा प्रर्त गोटा रु १। का दरले वढीमा एक लाख साठी
हिार सम्म
थप उत्पादनमा प्रर्त गोटा रु १। का दरले वढीमा दश हिार सम्म

अण्डा र्वक्री व्यर्त्तगत
रु पाँच हिार
न्युिति िापडण्ड
१.रोिगारी सृिना गरे को आर्धकारीक प्रमाण
२.उत्पादनमा आधारीत अनुदानकालार्ग गत वर्ाको उत्पादन रे किा
३.स्थार्नय तहको र्सफारीस
४.सस्थागत हकमा सस्था दतााको प्रमाण पत्र तथा उत्पादन रे किा
५.प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त गनाका लार्ग अन्य कुनै पर्न कायाक्रम वाट सेवा प्राप्त नगरे काहरुलाइ मात्र उपलव्ध गराइने छ ।
नोट यस कायािलयको वेबसाइट :- mugu.vethos.gov.np वाट पमि जािकारी मलि समकिे छ ।

मभि चन्द्र बुढा

कायाालय प्रमु

