मत्स्य �वकास कायर्�म कायार्न्वयन कायर्�व�ध, २०७०
कृ�ष �धान दे श नेपालमा छै स�ी ��तशत जनताको जी�वकोपाजर्नका �ोत कृ�ष रहेको र कूल �ाहस्थ उत्पादनमा
क�रब प��तस ��तशत कृ�ष क्षे�ले योगदान गरे को अवस्था छ। दे शको रोजगार�को �मुख क्षे� कृ�ष भएकोले
कृ�ष व्यवसायलाई व्यवसा�यक, ��तस्पध� र वातावरण अनुकूल बनाई कृ�ष उपजको उत्पादन बढाई आयात
��तस्थापन तथा �नयार्त �ब�धन गन� मूल उ�ेश्य राखी मत्स्य व्यवसायी सम्बन्धी कायर्�ममा अनुदानको व्यवस्था
गर� कृ�षमा नेपाल� नाग�रकलाई आक�षर्त गनर् �वशेष कायर्�म सं चालन गनर् ला�गएको छ।
नेपालमा उत्पा�दत माछाको अ�धकांश उत्पादन तराईका िजल्लाहरुमा केिन्�त रहेता प�न जलवायु प�रवतर्नका
कारण तराईमा उत्पादन हुने माछाहरु �नकटवत� मध्यपहाडी िजल्लाहरुमा प�न उत्पादन हुन सक्ने सं भावना
रहेको छ। एकातफर् माछा पालन ��त कृषकको सं लग्नता दै �नक रुपमा बढ� रहेको भएता प�न अक�तफर्
माछाको खपतलाई नेपालमा उत्पा�दत माछाले मा� पयार्� उपलव्ध गराउन स�करहेको छै न। दै �नक रुपमा
ब�ढरहेको माछाको मागलाई आयात ��तस्थापन गनर्का ला�ग नेपाल सरकारले आ�थर्क वषर् २०७०/०७१ को
बजेट ब�व्यमा समेत तराई तथा मध्य पहाडी िजल्लामा माछापालन क्षे� �वस्तार कायर्�म लागू गरे को छ।
फलस्वरुप कृ�ष �वभागको तराईका १३ िजल्लामा सं चा�लत अ�भयानमुखी मत्स्य उत्पादन कायर्�मलाई बढाई
�बसै िजल्लामा �वस्तार गन� र मध्य पहाडका िजल्लाहरुमा �वस्तार गन� ल�य रहेको छ।
प�रच्छे द १
�ारिम्भक
१.

२.

सं िक्ष� नाम र �ारम्भः
क)

यो कायर्�व�धको नाम ……मत्स्य �वकास कायर्�म कायार्न्वयन कायर्�व�ध, २०७०ÚÚ रहेको छ।

ख)

यो कायर्�व�ध कृ�ष �वकास मन्�ालयबाट स्वीकृत भएको �म�तबाट �ारम्भ हुनेछ।

प�रभाषाः �वषय र �सं गले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमाः
……जल�ोतÚÚ भ�ाले नद� नाला, ताल तलै या तथा पोखर� आ�द बुझ्नु पदर्छ।
……मत्स्य �ा�व�धकÚÚ भ�ाले कृ�ष �वकास मन्�ालय अन्तगर्तका ब�र� मत्स्य �वकास अ�धकृत मत्स्य �वकास
अ�धकृत, मत्स्य समूहका �ा.स., ना.�ा.स. भ�े बुझ्नु पदर्छ।
……िजल्लास्तर कायर्�म कायार्न्वयन स�म�तÚÚ भ�ाले िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयका �मुखको सं योजकत्वमा
यस कायर्�व�ध अनुसार ग�ठत स�म�तलाई बुझाउनेछ।
……कायर्�म कायार्न्वयन स�म�तÚÚ भ�ाले कायर्�म �मुखको सं योजकत्वमा यस कायर्�व�ध अनुसार ग�ठत
स�म�तलाई बुझाउनेछ।
……�ोत केन्�ÚÚ भ�ाले मत्स्य �बज उत्पादन एवं �ब�� �वतरण तथा मत्स्यपालन �वषयको ज्ञान सीप
उपलव्ध हुने स्थान बुझ्नु पदर्छ।
……माछापालनÚÚ भ�ाले कुनै प�न जलाशयहरुमा (पोखर�, धान खेत, घोल, ताल आ�द) माछा भ ुरा हालेर
�नयिन्�त त�रकाले माछा उत्पादन ग�रने त�रका/�व�धलाई बुझाउने छ।
……भौ�तक सु�वधाÚÚ भ�ाले पोखर�, �ाचर�, पानी जाँच्ने उपकरण, जाल माछा भ ुरा प्या�क� तथा ढु वानी
साधन तथा साम�ी, �ा�व�धक कक्ष आ�दलाई बुझाउनेछ।
……रे सवेÚÚ भ�ाले �ाउट माछा पालनको ला�ग �नरन्तर पानीको वहाव भएको �न�मर्त सं रचनालाई जनाउनेछ।
……मत्स्य �ाचर�ÚÚ भ�ाले �नयिन्�त अवस्थामा गुणस्तर�य मत्स्य �बज उत्पादन गन� आवश्यक सं रचना
(ओभरहेड ट� क, स्पो�न� ट� क, ईन्कुवेसन ट� क, माउ पोखर� आ�द) स�हतको थलो बुझ्नु पन� हुन्छ।
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……घुम्ती िश�वरÚÚ भ�ाले मत्स्य �ा�व�धक एवं �वज्ञको टोल� मत्स्य कृषक/व्यवसायीको घर दै लोमा नै
पुगी वास्त�वक �ा�व�धक समस्या (�ा�व�धक जानकार�, पानी गुणस्तर मत्स्य पोषण तथा मत्स्य स्वास्थ्य)
प�हचान एवं �नदान तथा �व�वध पक्षमा �दइने �ा�व�धक सल्लाहलाई बुझ्नु पदर्छ।
……पेले�ट�ÚÚ भ�ाले दानाको कच्चा पदाथर्लाई �व�भ� आकार तथा साइजका डल्लाहरु बनाई उत्पादन गन�
उपकरण बुभm् नु पदर्छ।
……एरे टरÚÚ भ�ाले हावामा पाइने अिक्सजन पानीमा घुलाई अिक्सजनको मा�ा बढाउने उपकरण बुझ्नु
पदर्छ।
३.

उ�ेश्यः यस कायर्�व�धका उ�ेश्य दे हाय बमोिजम रहेका छन्ः

क)

उपलव्ध जल�ोतको सदुपयोग गद� मत्स्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृ�� गर� खा� एवं पोषण
सुरक्षामा टे वा पुर्याउने।
प�रच्छे द 2
मध्य पहाडी िजल्लाहरुमा मत्स्य पालन क्षे� �वस्तार

मत्स्य उत्पादन �वशेष कायर्�म कायार्न्वयन कायर्�वधी २०७२ (प�हलो सं शोधन, 2073) अनुसार
प�रच्छे द 3
मध्यपहाडी क्षे�मा नमुना �नजी �ोत केन्� स्थापना
३.१

कायर्�म सं चालन �कृयाः

मध्यपहाडी क्षे�मा नमुना �नजी �ोत केन्� स्थापनाको कायर्�म सं चालन

�कृया दे हाय अनुसार हुनेछ।
क)

रा��य �ाकृ�तक तथा कृ��म जलाशय मत्स्य �वकास कायर्�मले मध्यपहाडका िजल्ला कृ�ष �वकास
कायार्लयको समन्वय र �सफा�रस एवं सम्भाब्यता अध्ययनको आधारमा �स्ताव आव्हन (अनुसूची-१) र
सं कलन अनुसूची-२) गन�छ।

ख)

सं कलन ग�रएका �स्ताव मध्ये योजना छनौट (अनुसूची-६) गन� कायर् कायर्�म कायार्न्वयन स�म�तले
गन�छ।

ग)

छनौट गदार् माछापालन ग�ररहेका अनुभव �ा� कृषक तथा कृषक सहकार� लाई �ाथ�मकता �दईने
छ।

घ)

�ोत केन्� स्थापना गदार् किम्तमा प�न ५ लाख माछा भ ुरा उत्पादन गनर्सक्ने क्षमताको भौ�तक
पूवार्धार तै यार भएको हुन ु पन�छ।

ङ)

�ोत केन्�को �ा�व�धक क्षमता �वकास गनर्का ला�ग करारमा कम्तीमा ६ म�हनाका ला�ग दक्ष
�ा�व�धकको (ToR तयार गर�) सेवा �लई उ� �ोत केन्�मा काम गन� गर� त्यहाँको काम गन�
जनशि�को �ा�व�धक क्षमता अ�भबृ�� गर� भ ुरा उत्पादन ग�ररहे को हुन ु पन�छ।

३.२ मध्यपहाडी क्षे�मा नमुना �नजी �ोत केन्�को कायर्�म कायार्न्वयन स�म�तको गठन दे हाय अनुसार हुनेछ।
�मुख, रा��य �ाकृ�तक तथा कृ��म जलाशय मत्स्य�वकास कायर्�म

सं योजक

ब�र� मत्स्य �वकास अ�धकृत, मत्स्य �वकास �नद� शनालय,

सदस्य

��त�न�ध, कृ�ष �बभाग, योजना तथा जनशि� शाखा

सदस्य
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�मुख, केिन्�य मत्स्य �योगशाला

सदस्य

ब�र� मत्स्य �वकास अ�धकृत, रा.�ा.तथा कृ.ज.म.�ब.कायर्�म

सदस्य सिचव

३.३ मध्यपहाडी क्षे�मा नमुना �नजी �ोत केन्� कायर्�मको आ�थर्क पक्ष दे हाय अनुसार हुनेछ ।
क)

अनुदान �वाह गदार् कायर् �ग�तको आधारमा प�हलो पटक बढ�मा ५० ��तशत र बाँक� रकम कायर्
सम्प� भए प�ात कायर्�म कायार्न्वयन स�म�तको �सफा�रसमा र अन्य खचर्को हकमा आ�थर्क
�नयमानुसार रा��य �ाकृ�तक तथा कृ��म जलाशय मत्स्य �वकास कायर्�मले गन�छ।

ख)

�भाव क्षे�का कृषकहरुको क्षमता अ�भबृ��का ला�ग �ोत केन्�मा एक ह�े कृषक स्त�रय ता�लम
सं चालन ग�रनेछ।

ग)

यो अनुदान रकम पाउने कृषकहरुले पुनः अक� पटक यसै कायर्का ला�ग अनुदान पाउने छै न।

��याकलाप तथा आ�थर्क पक्षः
�.सं .

�ववरण

कायार्लयको

�ोत केन्�को दा�यत्व
(��तशत) किम्तमा

१

भौ�तक

सु�वधा

�वकास

तथा

६,५०,०००।–

50

१,२०,०००।–

-

१,५०,०००।–

-

८०,०००।–

-

�वस्तार (भ ुरा िझक्ने तथा भ ुरा
प्या�कङ गन� तथा पानीको गुणस्तर
जाँच

गन�

उपकरणहरु

ख�रद)

अनुदान
करारमा �ा�व�धक �नयुि� (छ
म�हनाको दा�यत्व
कृषक स्त�रय १ ह�े मत्स्य पालन
ता�लम १
अनुगमन

तथा

�न�रक्षण पटक

(२० जना)
जम्मा खचर्

१०,००,०००।–

3

कै�फयत

प�रच्छे द 4
सहभा�गतात्मक �ाउट �वकास कायर्�म

मत्स्य �वकास कायर्�म कायार्न्वयन कायर्�व�ध, २०७० (नेपाल सरकार (सिचवस्तर) �म�त २०७०/०९/ को

�नणर्य अनुसार स्वीकृत भएकोमा नेपाल सरकार (सिचवस्तर) �म�त २०७3/6/13 को �नणर्य अनुसार �ाउट

�वकास सम्बन्धी बृह�र रे न्वो �ाउट �वकास कायर्�म कायार्न्वयन कायर्�व�ध, २०७3 तजुम
र् ा भई दे हाय अनुसार

व्यवस्था ग�रएको छ।

बृह�र रे न्वो �ाउट �वकास कायर्�म
पृ�भू�म
रे न्वो �ाउट माछा पालन ��व�धको �वकास एवं �वस्तारले मध्य तथा उच्च पहाडी क्षे�मा िचसो पानीको �ोतहरूको
उपयोगबाट �ा�मण समुदायको आम्दानी र रोजगार�को अ�त�र� खाध सुरक्षाको सु�नि�ततामा महत्वपुणर् भ ु�मका
खेल� रहेको छ। हाल दे शमा बा�षर्क रूपमा ३ हे. जलाशयको रे � पोखर�हरुबाट 300 मे.टन भन्दा बढ�
�ाउट माछा उत्पादन तथा बजार�करण भएको पाईन्छ भने ��त वगर् �मटर 16 के.जी. उत्पादन रहेको छ।�त्येक
वषर् नयाँ �ाउट फामर्हरु �वस्तारका ला�ग ती� माग बढ� रहेको र मत्स्य �वजको आपू�तर्को व्यवस्था समेत

�मलाउन जरुर� दे िखन्छ। त्यसका ला�ग सरकार� �नकायमा आफ्नै �ाउट फामर् नहुँदा �वज आपू�तर्मा �नजी
क्षे�मा पूणर् भर पनुर् परे को �व�मान अवस्थामा �ाउट �ाचर�को प�न उि�कै माग छ। यसका ला�ग सरकार�

तथा �नजी क्षे�को भू�मकालाई �भावकार� �क�समले स�ालन गनर् कृषक व्यवसायीसँग सहकायर् गन� उ�ेश्यले

यस वृह�र रे न्वो �ाउट �वकास कायर्�म अन्तगर्त सहभा�गतात्मक �ाउट �वकास कायर्�म र �ाउट �ाचर�
�नमार्ण तथा व्यवस्थापन कायर्�महरु आगामी �दनमा स�ालन गन� उ�ेश्यले यो कायर्�व�ध तयार ग�रएको छ।
प�रच्छे द 4.१
�ारिम्भक
1. सं िक्ष� नाम र �ारम्भः
(क) यो कायर्�व�धको नाम “बृह�र रे न्वो �ाउट �वकास कायर्�म कायार्न्यन कायर्�व�ध, २०७३" हुनेछ।
(ख) यो कायर्�व�ध स्वीकृत भएको �म�तबाट तुरुन्त �ारम्भ हुनेछ।
2. प�रभाषाः
�वषय र �सं गले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमाः
(क)

“कायर्�म” भ�ाले बृह�र रे न्वो �ाउट �वकास कायर्�म अन्तगर्तका (अ) सहभा�गतात्मक �ाउट
�वकास कायर्�म (आ) �ाउट �ाचर� �नमार्ण एवं व्यवस्थापन कायर्�महरु वझ्नु पदर्छ।

(ख)

“कायार्लय” भ�ाले िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लय बुझ्नु पदर्छ।

(ग)

“�नद� शनालय” भ�ाले मत्स्य �वकास �नद� शनालय बुझ्नु पदर्छ।

(घ)

“रा��य कायर्�म” भ�ाले रा��य �ाकृ�तक तथा कृ��म जलाशय मत्स्य �वकास कायर्�म बुझ्नु
पदर्छ।

(ङ)

“कायर्�म कायार्न्वयन स�म�त” भ�ाले बृह�र रे न्वो �ाउट �वकास कायर्�म अन्तगर्तका
कायर्�महरु बुझ्नु पदर्छ।
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(च)

“मत्स्य �ाचर�” भ�ाले अण्डाबाट बच्चा कोरल्ने सु�वधा स�हतको मत्स्य �वज उत्पादन गन� थलो
जनाउँदछ।

3. कायर्�म सं चालनको ल�य एवं उ�ेश्य
ल�य :
•

रे न्वो �ाउट मत्स्य �वज आपुत� एवं �ाउट माछा पालन क्षे� �वस्तार गर� माछाको उत्पादन तथा
उत्पादकत्व बढाउने।

उदे श्य :
•

सम्भाब्य क्षे�मा रे न्वे �ाउट माछा ब्यबसायलाइर् बृह�र रूपमा सन्चालन गर� रे जगार� एवं आयआजर्नमा
बृ�� गन�।
प�रच्छे द 4.२
कायर्�म सं चालन ���या

४

�स्तुत कायर्�म सं चालन सम्बन्धमा दे हाय बमोिजमका ���या रहने छन्।
क) यी कायर्�महरू नयाँ क्षे� �वस्तार गन� र ब्यबसाय सन्चलन ग�ररहेका दुबै �कृ�तका कृषकहरू
मध्येबाट छनौट गर� फामर्को भौ�तक पुवार्धार �वकासको लागी अनुदान �दइने छ।
ख) यी कायर्�महरू रा��य �ाकृ�तक तथा कृ�तम जलासय मत्स्य �वकास कायर्�म माफर्त सं चालन
हुनेछ।
ग) यी कायर्�महरू सं चालनको ला�ग रा��य कायर्�मबाट रा��य दै �नक प��कामा सूचना आ�ान
हुनेछ।
घ) सम्विन्धत िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयको �सफा�रस स�हत रा��य �ाकृ�तक तथा कृ��म जलासय
मत्स्य �वकास कायर्�ममा कायर् योजना स�हत आवेदन गनुर् पन�छ।
ङ) �रत पुवक
र् �ा� भएका कायर्योजना स�हतका �नवेदनहरू मूल्यांकन मापदण्ड एवं �ा�व�धक उपस�म�त
गठन गर� सोह� उपस�म�तले मूल्यांकन एवं छनोट गन�छ र अनुमोदनका ला�ग कायर्�म कायार्न्वयन
स�म�तमा पेस गन�छ।
च) कायर्�म कायार्वन्यन स�म�त �नम्न अनुसार हुनेछ ।
१. �मुख, रा��य �ाकृ�तक तथा कृ��म जलासय मत्स्य �वकास कायर्�म

सं योजक

२. ब�र� मत्स्य �वकास अ�धकृत, मत्स्य �वकास �नद� शनालय,

सदस्य

३. ��त�न�ध, कृ�ष �वभाग, योजना तथा जनशि� शाखा

सदस्य

४. �मुख केिन्�य मत्स्य �योगशाला

सदस्य

५. ब�र� मत्स्य �वकास अ�धकृत, रा��य �ा. तथा कृ.ज.म.�व.कायर्�म

सदस्य सिचव

प�रच्छे द 4.३
अनुगमन व्यवस्था
5. अनुगमन तथा मूल्यांकन ब्यबस्थाः यस कायर्�मको अनुगमन तथा मूल्यांकन दे हाय वमोिजम हुनेछ।
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यी कायर्�महरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्विन्धत िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लय तथा मत्स्य �वकास
केन्�, रा��य �ाकृ�तक तथा कृ��म जलाशय मत्स्य �वकास कायर्�म/माथी तो�कएको कायर्�म कायार्न्वयन
स�म�त, क्षे��य कृ�ष �नद� शनालय, मत्स्य �वकास �नद� शनालय कृ�ष �वभाग र कृ�ष �वकास मन्�ालयवाट
हुनेछ।
प�रच्छे द 4.४
�व�वध
6. �च�लत कानुन लागु हुन:े �च�लत कानुनमा व्यवस्था भएका �बषयहरुका सम्वन्धमा सोह� बमोिजम र अन्य
व्यवस्थाका सम्वन्धमा यसै कायर्�व�ध बमोिजम हुनेछ।
7. अिन्तम व्याख्या: यस कायर्�व�धको वुझाईमा ���वधा भएमा कृ�ष �वकास मन्�ालयले गरे को व्याख्या अिन्तम
हुनेछ।
ु ीमा हेरफेर गनर् सक्ने: यस कायर्�व�धमा सं लग्न अनुसूचीहरुमा (आ�थर्क �वषय वाहेक) कृ�ष �वकास
8. अनुसच
मन्�ालयको सहम�तमा आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा प�रमाजर्न गनर् स�कनेछ।
9. खारे जी तथा सं शोधन: कृ�ष �वकास मन्�ालयले आबश्यकता अनुसार यस कायर्�व�धमा �व�धपूवक
र् सं शोधन
तथा खारे जी गनर् सक्नेछ।
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प�रच्छे द 4.५
आ�थर्क पक्ष
10. अनुदान �वाह गदार् रा��य �ाकृ�तक तथा कृ��म जलासय मत्स्य �वकास कायर्�मवाट खटाइएका
�ा�व�धकहरूले स्थलगत नाप जाँच गर� पेश गरे को कायर् �ग�त ��तवेदनको आधारमा प�हलो �कश्ता वापत
बढ�मा ५० ��तशत र बाँक� रकम सम्पुणर् कायर् सम्प� ��तवेदन �ा� भए प�ायत कायर्न्वयन स�म�तको
ु ानी �दइने छ।
�सफा�रसमा भ�
ु ानी �दइने छ।
11. रकम भ ु�ानी गदार् सम्विन्धत व्यवसायीको व�क खातामा �सधै चेकबाट भ�
12. रा��य �ाकृ�तक तथा कृ��म जलासय मत्स्य �वकास कायर्�मले बृह�र रे न्वो �ाउट �वकास कायर्�म
अन्तगर्त उल्लेिखत कायर्�म सम्प� गरे वापत कृषक/समुह/सहकार�लाई दे हाय बमोिजम अनुदान रकम
�वाह गन�छ।
�.सं .
१
१.१

�ववरण

अनुदान रकम (रु.)

भ ु�ानी �व�ध

सहभा�गतात्मक �ाउट �वकास कायर्�म
कम्तीमा ५०

��त प्याकेज

अनुदान रकम

रा��य �ाकृ�तक तथा कृ��म

घ.मी. रे शवे

५,००,०००।-

कुल लागत

जलाशय मत्स्य �वकास कायर्�मले

�नमार्ण एवं पानी

अनुदान

खचर्को ५०%

कायर् सम्प� ��तवेदन �ा� भए प�छ

भन्दा वढ� हुने

व्यवसायीको ब�क खातामा चेकबाट

छै न।

भ ु�ानी पठाउने ब्यवस्था गन�छ।

व्यवस्थापन
१.२

कृषकको दा�यत्व

सम्भाब्यता

कूल लागत

सम्भाब्यता अध्ययन, अनुगमन एवं

अध्ययन,

रकमको २.५

औिचत्यताको आधारमा छनोट कायर्को ला�ग रा��य

अनुगमन एवं

��तशत

कायर्�मले सोह� लागत रकम मध्येबाट २.५ % रकम

�न�रक्षण खचर्

आवश्यकता र

खचर् गनर् सक्नेछ।

२

�ाउट �ाचर� �नमार्ण एवं ब्यवस्थापन

२.१

�ाउट �ाचर�

��त �ाउट

अनुदान रकम

रा��य �ाकृ�तक तथा कृ�तम जलासय

�नमार्ण एवं

�ाचर�

कुल लागत

मत्स्य

�वस्तार र

१०,००,०००।

खचर्को ५०%

सम्प�

आवश्यक

अनुदान

भन्दा वढ�

व्यवसायीको ब�क खातामा चेकबाट

हुनेछैन।

भ ु�ानी पठाउने ब्यवस्था गन�छ।

सामा�ी तथा

�वकास

कायर्�मले

��तवेदन

�ा�

कायर्
भएप�छ

औजार उपकरण
ब्यवस्थापन
२.२

अनुगमन एवं

कुल लागत

अनुदान रकम

सम्भाब्यता अध्ययन, अनुगमन एवं

�शास�नक खचर्

रकमको २.५

कुल लागत

आवश्यकता

ब्यवस्थापन

��तशत

खचर्को ५०%

आधारमा छनोट कायर्को ला�ग रा��य

भन्दा वढ�

कायर्�मले

हुनेछैन।

मध्येबाट २.५ % रकम खचर् गनर्
सक्नेछ।
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र
सोह�

औिचत्यताको
लागत

रकम

प�रच्छे द 5
मध्य पहाडी क्षे�मा मत्स्य �ाचर� स्थापना
नेपाल सरकार (सिचवस्तर) �म�त २०७३/6/13 को �नणर्य अनुसार स्वीकृत कापर् �ाचर� �नमार्ण एवं
ब्यबस्थापन कायर्�म कायार्न्वयन कायर्�व�ध, २०७3 अनुसार कायर्�म स�ालन/कायार्न्वयन गनर् स�कने छ।
प�रच्छे द 6
मत्स्य स्वास्थ्य घुम्ती िश�वर कायर्�म
६.१

मत्स्य स्वास्थ्य घुम्ती िश�वर कायर्�म सं चालन �कृया दे हाय अनुसार हुनेछ।

क)

यो कायर्�म केन्��य मत्स्य �योगशालाबाट सन्चालन हुनेछ।

ख)

मत्स्य स्वास्थ्य िश�वर सं चालन गदार् केन्��य मत्स्य �योगशालाले सम्बिन्धत िजल्ला तथा मत्स्य �वकास
केन्�हरुको सह-कायर्मा सं चालन गनुर् पन�छ।

ग)

िश�वर सं चालन गदार् सम्बिन्धत िजल्लाको अगुवाईमा �चार �सारको कायर् ग�रनेछ।

घ)

मत्स्य स्वास्थ्य िश�वर सं चालन पोखर�को बढ� धनत्व भएका (कम्तीमा ५० वटा पोखर� वा पकेट क्षे�
�भ�) स्थानमा सन्चालन ग�रने छ। कायर्�म सं चालन गन� पकेट क्षे� वा स्थान सम्बिन्धत िजल्ला कृ�ष
�वकास कायार्लयले मत्स्य �वकास केन्� र केन्��य मत्स्य �योगशालासं ग समन्वय गर� छनौट गनुर्
पन�छ।

ङ)

केन्��य मत्स्य �योगशाला बालाजुले िश�वर सं चालन गदार् आवश्यक पन� साम�ीहरु जस्तै ः रसायन,
उपकरणहरु, �सार �सार साम�ी र �ा�व�धक जनशि�को व्यवस्था गनुर् पन�छ।

च)

िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयले मत्स्य पकेट क्षे�को मत्स्य �ोफाईल तयार गर� कायर्�म सं चालन पूव र्
केन्��य मत्स्य �योगशाला, बालाजुमा जानकार� गराई िश�वर सं चालनको व्यवस्थापनको कायर्मा सहयोग
गनुर् पन�छ।

छ)

िश�वर सं चालन ग�रने िजल्ला वा पकेट क्षे�बाट निजक पन� मत्स्य �वकास केन्�ले िश�वरमा आवश्यक
पन� �ा�व�धक जनशि�, उपकरण, आद�को व्यवस्थापनमा सहयोग गनुर् पन�छ।

ज)

केन्��य मत्स्य �योगशालाले िश�वर सं चालन गन� क्षे� वा िजल्ला वा स्थान छनौट र �म�त समेतको
अ��म जानकार� मत्स्य �वकास �नद� शनालय÷रा��य �ाकृ�तक तथा कृ��म जलाशय मत्स्य �वकास
कायर्�ममा �दनु पन� र सन्चालन प�ात सो को ��तवेदन मत्स्य �वकास �नद� शनालयमा �दनु पन�छ।

झ)

िजल्लाको �व�भ� स्थानमा घुम्ती सेवाका रुपमा �दने िश�वर बढ�मा ३ �दनको हुने छ। समापन गदार्
घुम्ती िश�वरमा सहभागी कृषक÷व्यवसा�यलाई आमन्�ीत गर� सम� ��तवेदन �स्तुत गनुर् पन� छ।

ञ)

सहभागी सं ख्या ५० दे िख १०० जना सम्मको हुनेछ।

६.२.

मत्स्य स्वास्थ्य घुम्ती िश�वर कायर्�म सं चालनको आ�थर्क पक्ष दे हाय अनुसार हुनेछ।
आ�थर्क बषर् २०७०÷७१ दे िख सं चालन हुने मत्स्य स्वास्थ्य घुम्ती िश�वर कायर्�मको ला�ग खचर् गन�
�कृया दे हायको सीमा बमोिजम हुनेछ।
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�स.नं.

�बवरण

खचर् सीमा रु.

१.

�चार �सार (रे �डयो, एफ. एम., पोस्टर तथा पम्पलेट आ�द) बढ�मा

१०,०००।–

२.

पानी, माछा तथा दाना जाच्ने रसायन तथा उपकरण तथा अन्य खचर्

२०,०००।–

३.

खाजा खचर्

५,०००।–

४.

स्टल

३,०००।–

५.

गाडीभाडा (स्थानीय दररे ट अनुसार) बढ�मा

६.

�िशक्षण÷�िशक्षक पा�र��मक

७.

स्थानीय कमर्चार�लाई �मण भ�ा (२ जना बढ�मा ३ �दन) बढ�मा

८.

��तवेदन �काशन

५०,०००।–
७,०००।–
१०,०००।–
५,०००।–

जम्मा बढ�मा

१,१०,०००।–
प�रच्छे द 7
पेलेट�ङ र एरे टर �वतरण कायर्�म

७.१

पेलेट�ङ र एरे टर �वतरण कायर्�म सं चालन दे हाय अनुसार हुनेछ।

क)

यो कायर्�म मत्स्य �वकास �नद� शनालय/रा��य �ाकृ�तक तथा कृ��म जलाशय मत्स्य �वकास
कायर्�म/िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लय माफर्त सन्चालन हुनेछ।
उपकरण �वतरण गदार् िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयले िजल्ला कायर्�म कायार्न्वयन स�म�तबाट �नणर्य

ख)

गराई �वतरण गनुर् पन�छ।
ग)

पेलेट�ङ र एरे टर मेिशन एकै सहकार�÷समूह÷व्याि� लाई प�न �दन स�कनेछ।

७.२

पेलेट�ङ र एरे टर �वतरण कायर्�म सं चालनको

(क)

पेलेट मेिशन खर�द एवं जडानः पेलेट मेिशन खर�द एवं जडानका ला�ग रु. १ लाख २५ हजार सम्म
वा

७५ ��तशत

आ�थर्क पक्ष दे हाय अनुसार हुनेछ।

सम्म अनुदान �दने तर भ ु�ानी लेख्दा यी दुई मध्ये जुन कम हुन्छ त्यो अं कलाई

अनुदानका रुपमा �दान गन� वांक� नपुग रकम सहकार�÷समूह÷व्याि� स्वं मले व्यहोन�छ।
(ख)

एरे टर खर�द एवं जडानः

एरे टर मेिशन खर�द एवं जडानका ला�ग रु. ६०,०००।— (साठ� हजार)

सम्म वा ७५ ��तशत सम्म अनुदान �दईने तर भ ु�ानी लेख्दा यी दुई मध्ये जुन कम हुन्छ त्यो अं कलाई
अनुदानका रुपमा �दान गन� वांक� नपुग रकम सहकार�÷समूह÷व्याि� स्वं मले व्यहोन�छ।
ख�रद �कृयाः नेपाल सरकारको �च�लत ख�रद �नयमावल� अनुसार िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयबाट

(ग)

ख�रद ग�रनेछ।
�.सं .
१

कायर् �ववरण
पेलेट मेिशन ख�रद एवं

कायार्लयले व्यहोन�

कृषक समुह÷सहकार�ले

बढ�मा (रु.)

व्यहोन�

१२५,०००।–

जडान
२

एरे टर ख�रद एवं जडान

कुल लाग्ने रकमको घट�मा २५
�तीशत रकम

६०,०००।–
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कुल लाग्ने रकमको थप रकम

कै�फयत

प�रच्छे द 8
�व�वध
8.1 अनुगमन व्यवस्थाः कायर्�मको अनुगमनको व्यवस्था दे हाय वमोिजम हुने छ।
क)

सं चालन कायर्�महरुको केिन्�यस्तरबाट �नय�मत अनुगमन तथा मुल्या�नको कायर् मन्�ालय, कृ�ष �वभाग,
सम्विन्धत �नद� शनालय वा कायर्�मबाट हुनेछ।

ख)

सं चालन कायर्�महरुको िजल्लास्तरमा �नय�मत अनुगमन तथा मुल्या�नको कायर् सम्विन्धत िजल्ला कृ�ष
�वकास कायार्लय र यस अन्तगर्तका सेवा केन्�बाट हुनेछ।

8.2

कावार्ह�को व्यवस्थाः �स्ताव िस्वकृत भएका कृषक तथा फमर् उ�ोगहरुले सम्झौता अनुसार कायर्�म
सम्प� नगर� �ा� अनुदानलाई दुरुपयोग गरे को पाइएमा नेपाल सरकारको �च�लत ऐन �नयम बमोिजम
कावार्ह� गर�ने छ।
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अनुसूची -१
मत्स्य �वकास कायर्�म कायार्न्वयन कायर्�व�ध, २०७० �स्ताव आव्हानको सूचनाको ढाँचा
सूचना ।
यस कायार्लयको आ.व. २० ....÷

सूचना ।।

सूचना ।।।

को वा�षर्क स्वीकृत कायर्�म अनुसार मत्स्य व्यवसाय सम्बन्धी

कायर्�मको माध्यमबाट कृ�ष �वकासको �व�र्न गन� कायर्�म रहे को हुँदा ईच्छु क नेपाल� नाग�रकहरुबाट
दरखास्त आव्हानको ला�ग यो सूचना �कािशत ग�रएको छ। यो सूचना �थम पटक �काशन भएको
�म�तले १५ �दन�भ� सम्बिन्धत िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयमा तो�कएको ढाँचा अनुसारको आवेदन
फाराममा दरखास्त �दनुहोला।
पुन�ः आवेदन साथ तप�सल अनुसारका कागजातहरु सं लग्न रा� समेत यसै सूचना�ारा सूिचत ग�रन्छ।
तप�सल
१.

अनुसूची २ अनुसारको आवेदन फाराम।

२.

अनुसूची ३ अनुसारको सं िक्ष� कायर् योजना।

३.

नेपाल� नाग�रकताको �मािणत ��त�ल�प।

४.

अन्य �मािणत �माण-�हरु (ता�लम, शैिक्षक योग्यता आ�द) को
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��त�ल�पहरु।

अनुसूची-२
मत्स्य �वकास कायर्�म कायार्न्वयन कायर्�व�ध, २०७० सम्बन्धी कायर्�मका अनुदान सहयोग �ा� गनर्का ला�ग
�दइने
�ीमान् ब�र� कृ�ष �वकास अ�धकृतज्यू,
िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लय,
............................ ।
�वषयः कृ�ष अनुदान सहयोग कायर्�म उपलव्ध गराइ�दने बारे ।
महोदय,
मलाई उ� अनुदान सहयोग �ा� गर� ....................... कायर् गनर् �त� ईच्छा भएकोले �नम्नानुसार
कागजात राखी �नवेदन गदर्छु। मैले अनुदान सहयोग �ा� गरे मा �नधार्�रत �कृया अनुसार सम्बिन्धत
िजल्ला �भ�ै रह� कायर् गन�छु।
पुन�ः तप�सल अनुसारका कागजातहरु यसै �नवेदन साथ सं लग्न राखेको व्यहोरा समेत अनुरोध गदर्छु।
तप�सल
१.

अनुसूची ३ अनुसारको सं िक्ष� कायर्योजना।

२.

नेपाल� नाग�रकताको �मािणत ��त�ल�प।

३.

फमर्/समूह/स�म�त/सहकार� सम्बिन्धत �नकायमा दतार् भएको �माणको ��त�ल�प वा व्यि�गत
कृषक

४.

अन्य �मािणत �माण-प�हरु (ता�लम, शैिक्षक योग्यता) आ�दका ��त�ल�पहरु।

५.

वैदेिशक रोजगारबाट फक�काको हकमा पासपोटर्को ��त�ल�प।

६.

समूह/स�म�त/सहका�रका सदस्यहरुको प�रयोजना �स्ताव पेश गनर् र प�रयोजना छनौट भएमा
कायार्न्वयन गन� ��तव�ता।

�नवेदन पेश गन�को नाम, थरः
फमर्/समूह/सं घ/सं स्था भए नामः
ठे गानाः
दस्तखतः
�म�तः २०७२ /

÷
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अनुसूची ३
मत्स्य �वकास कायर्�म कायार्न्वयन कायर्�व�ध, २०७० को आवधारणाको
सं िक्ष� कायर् योजना
उ�मीको नाम, थरः
ठे गानाः ..............

गाउँ/टोलः ................ वडा नं. ........ गा.�व.स. .................

िजल्लाः .....................
सं चालन गनर् खोजेको .................... सम्बन्धी व्यवसाय र स्थानः
सहयोग स्वरुप माग गरे को अनुदान रकम/लगानीः
आफ्नो लगानीः
आफ्नो पा�रवा�रक �मः
व्यवसायबाट उत्पादन हुने वस्तुः
उत्पा�दत कृ�ष वस्तुको प�रमाणः
बजार योग्य प�रमाणः
व्यवसायले वातावरणमा नकारात्मक �भाव पछर्/पाद� न ?
फमर्को नामः

सम्पकर् नं.

ठे गानाः गाउँ/टोलः ................ वडा नंः ........ गा.�व.स. .............

िजल्ला ..........

व्यवसाय सं चालन कायर् �ववरण
�.सं .

सं चालन ग�रने ��याकलाप

अनुदान सहयोग

�नजी लगानी

जम्मा लगानी

व्यवसाय गरे को भए �वगत क�त वषर्देिख ............. �नरन्तर ग�ररहे को ? वषर् ............ म�हना .........
व्यवसायको ला�ग �मको व्यवस्थापनः

क) पा�रवा�रक

ख) बा�हरबाट

ग) दुवै तफर्बाट स�ह गन�को
नामः

सं स्थाको छापः (सं स्थाको हकमा)

पदः
दस्तखतः

�म�तः
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अनुसूची- ४
मत्स्य �वकास कायर्�म कायार्न्वयन कायर्�व�ध, २०७० को ला�ग ग�रने
सम्झौता-प�
मत्स्य �वकास �नद� शनालय�ारा िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लय .......... माफर्त सं चालन ग�रने चालु आ.व.
............... को स्वीकृत .......................... कायर्�म सं चालन गनर् िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लय, (यसभन्दा
पछाडी प�हलो पक्ष भ�नने) �विश�ताको आधारमा छनौट भएका युवा कृषक �ी/सु�ी/�ीमती ........................
(यस भन्दा पछाडी दो�ो पक्ष भ�नने) बीच तप�सलका शतर्नामाहरु गर� गराई कायर्�म सम्प� गनर्
सम्झौता/सहम�त भएको छ।
१.

प�हलो पक्षले दो�ो पक्षलाई व्यवसाय सं चालनको ला�ग कायर्योजना अनुसार २ �कस्तामा कायर्�व�ध अनुसार
साम�ी वा सोझै नगद/�ाफ्ट/चेक अनुदान स्वरुप ते�ो पक्षको रोहवरमा उपलव्ध गराउनेछ ।

२.

दो�ो पक्षले प�हलो पक्षबाट आवश्यक �ा�व�धक �ा� गर� आफूले आवेदन गरे अनुसारको ..................
व्यवसाय सं चालन गन�छ ।

३.

प�हलो पक्षले �नय�मत रुपमा व्यवसाय सं चालन गरे नगरे को अनुगमन गन�छन् ।

४.

यस सम्झौतामा उल्लेिखत काम गदार् पर� आउन सक्ने कुनै प�न �ाकृ�तक �कोप/भ�वतव्यको पूणर्
िजम्मेवार� दो�ो पक्ष स्वयं आफ� हुनेछ।

५.

यस सम्झौतामा उल्लेख भए भन्दा अन्य व्यहोराको हकमा �च�लत �नयम कानुन बमोिजम हुनेछ।

प�हलो पक्ष

दो�ो पक्ष

िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयको

युवा उ�मी वा सं स्थाको तफर्बाट सह� गन�को

तफर्बाट सह� गन�को
नामः

नामः

पदः

पदः

दस्तखतः

दस्तखतः

�म�तः

�म�तः

कायार्लयको छापः

औ ंठाको छापः

सं स्थाको छापः

दा.

सम्पकर् फोन नंः

सं स्थाको छाप
सम्पकर् फोन नंः
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बा.

अनुसूची ५
मत्स्य �वकास कायर्�म कायार्न्वयन कायर्�व�ध, २०७० को �ग�त �ववरण पठाउने
फारमको ढाँचा
१.

उ�मी कृषकको

२.

सं चा�लत व्यवसायको

नामः

नामः

ठे गानाः

ठे गानाः

३.

आ.व.

४.

�ग�त ��तवेदन अव�धः चौमा�सक/वा�षर्क
�.सं .

कायर् �ववरण

इकाई

ल�य

�ग�त

आईपरे का बाधा

समाधानका ला�ग

अड्चनहरु

सुझावहरु

��त इकाई उत्पा�दत पदाथर्को स्थानीय बजारको �ब�� मूल्य
१. ...........................

२. ...........................

३. ................................

युवा उ�मीको नामः
ठे गानाः

दस्तखतः
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�म�तः

अनुसूची- ६
मत्स्य �वकास कायर्�म कायार्न्वयन कायर्�व�ध, २०७० को �स्ताव मूल्यांकन फाराम

�.सं . द.नं.

आवेदकको
नाम

ठे गाना

मूल्यांकन (१०० पूणार्�मा गन�)
उ�मीको

पेश गरे को कायर्

उ� स्थानमा

वास्त�वक

व्यवसाय

योजना (40)

व्यवसायको

लिक्षत वगर्

��तको

सं भाव्यता

(15)

अनुभव

उपयु�ता

ता�लम (30)

(15)

छनौट स�म�तका पदा�धकार�हरुको नाम, थर, पद, दस्तखत र �म�तः
१.
२.
३.

अनुसूची ७

16

कूल �ा�ांक

िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लय, ..............
मध्य पहाडी िजल्लाहरुमा सम्भाव्यताको आधारमा पोखर� �नमार्ण अनुदान कायर्को लागत इ��मेट �ववरण
१.

कृषकको नाम, थरः

७) पोखर�को �क�समः

२.

ठे गानाः

८) �डल स�हतको क्षे�फः

३.

प�रयोजना स्थलको ठे गानाः

९) जलाशय क्षे�फलः

४.

पानीको �ोतः

१०) पोखर� सं ख्याः

५.

माटोको �क�सम

�.सं . लम्बाई �म.

चौडाई �म.

क्षे�फल वगर् �म.

ख�े ग�हराई

कूल माटोको

�म.

प�रमाण घ.�म.

अक्षरुपी रु. ..........................................

तयार गन�

सदर गन�

17

कै�फयत

अनुसूची ८
नेपाल सरकार
कृ�ष �वकास मन्�ालय
कृ�ष �वकास
िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लय...............
कायर् सम्प� ��तवेदन (कम्प�लशन �रपोटर्)
योजनाको नामः

खू द बढ� भएको रकमः

स्थानः

खू द घट� भएको रकमः

कायार्देश �म�तः

घट�/बढ� हुन गएको कारणः

कायर् पूरा भएको �म�तः
ल.ई. बमोिजमको कूल रकमः
खुद कायर् भए बमोिजमको रकमः

समय अव�ध�भ� कायर् सम्प�
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