व्यवसाय पुनर्स्ाापना सहयोग सम्बन्धी कायाक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७

(मन्रीर्सतरबाट र्सवीकृत मममत २०७७।०६।११)

प्रर्सतावनााः प्राकृमतक ववपद् त्ा महामारीजन्य रोगकीराका कारण कृवि बाली, पशुपन्छी र माछा त्ा उक्त

व्यवसायहरुसँग सम्बन्न्धत भौमतक सं रचनामा परे को क्षमतबाट प्रभाववत कृिकहरुलाई पुनर्स्ाापना सहयोग

उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आकन्र्समक सेवा टे वा वा प्राकृमतक प्रकोप क्षमत न्यूनीकरण कायाक्रम सं चालन गना
“बजेट त्ा कायाक्रम कायाान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कायाववमध, २०७७” को दफा ४० ले ददएको अमधकार
प्रयोग गरी भूमम व्यवर्स्ा, कृवि त्ा सहकारी मन्रालय, गण्डकी प्रदे शले यो मापदण्ड बनाएको छ।
१. प्राववमधक पक्ष

(क) प्रभाववत कृिकले आवश्यक कागजातसवहत सम्बन्न्धत कृवि ज्ञान केन्र वा भेटेररनरी अर्सपताल त्ा

पशु सेवा ववज्ञ केन्रमा क्षमत भएको ३५ ददन मभर पुनर्स्ाापना सहयोगका लामग मनवेदन पेश
गनुप
ा नेछ।

(ख) कृवि ज्ञान केन्र वा भेटेररनरी अर्सपताल त्ा पशु सेवा ववज्ञ केन्रमा मनवेदन प्राप्त भएपमछ य्ाशक्य

मछटो क्षमतको र्स्लगत मनरीक्षण गरी सहयोग मसफाररस सवहतको र्स्लगत प्रमतवेदन, कृिकले पेश
गरे को मनवेदन त्ा कागजातहरु सम्बन्न्धत मनदे शनालयमा पठाउनुपनेछ।

(ग) “बजेट त्ा कायाक्रम कायाान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कायाववमध, २०७७” को दफा १७ को उपदफा
२ बमोन्जमको समममतले र्स्लगत प्रमतवेदन त्ा कृिकले पेश गरे को कागजातहरुको आधारमा र

आवश्यक भएमा र्स्लगत मनरीक्षण समेत गरी क्षमतको मूल्याङ्कन गरे पश्चात पुनर्स्ाापना सहयोगका
लामग मसफाररस गनुा पनेछ।

ँ ा नं १(ग) बमोन्जमको मसफाररसका आधारमा पुनर्स्ाापना सहयोग
(घ) सम्बन्न्धत मनदे शनालयले बुद
रकम उपलब्ध गराउनु पनेछ।

(ङ) सम्बन्न्धत मनदे शनालयले क्षमतको वववरण र उपलब्ध गराउने पुनर्स्ाापना सहयोग रकम सवहतको
वववरण प्रत्येक मवहनाको मसान्तमभर मन्रालयमा पेश गनुप
ा नेछ।

(च) पशुपन्छी/मत्र्सय व्यवसायको हकमा माहामारी (बडाफ्लु बाहेक) को कारण रोग लागेको ७ ददन
मभर जम्मा पालन गरे को सं ख्या मध्ये कम्तीमा ३० प्रमतशत पशुपन्छी वा माछाको मृत्यु भएको
हुनपु नेछ।
२. आम्ाक पक्ष

२.१ क्षमतको मूल्याङ्कनका आधारमा दे हायका कायाका लामग अमधकतम तीन लाख रुपैंयासम्म पुनर्स्ाापना
सहयोग उपलब्ध गराउन सवकनेछ।

क) पशुपन्छी त्ा मत्र्सय तफा :

मृत्यु भएका पशुपन्छी वा माछा सं ख्यालाई अमधकतम सं ख्या मानी मनम्नानुसार पुनर्स्ाापना सहयोग
उपलब्ध गराउन सवकनेछ।
अ) कोरे ली गाई/भैं सी वा राँगो/साढे खररद: अमधकतम रु 25,000/- प्रमत पशु
1

आ) हल गोरु खररद: अमधकतम रु 25,000/इ) माउ भेडा/बाख्रा/बंगरु खरीद: अमधकतम रु 4,000/- प्रमत पशु
ई) प्रजननयोग्य बोका/्ुमा/वीर खररद: अमधकतम रु 7,500/- प्रमत पशु
उ) खोर/गोठ मनमााण/सुधार: अमधकतम रु 25,000/ऊ) ले यसा कुखुरा बाहेक अन्य पन्छी (रोइोइलर, मासु र अण्डा दुवउ उत्पादनको लामग पामलने
कुखुराको प्रजामत र हाँस) का एक ददने चल्ला : रु 32.5 प्रमत चल्ला वा प्रचमलत मूल्य जुन
कम हुन्छ।
ए) ले यसा कुखुराको एक ददने चल्ला : रु ५० वा प्रचमलत मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ।
ऐ) कुखुरा/हाँसको एक ददने चल्ला: रु 30 प्रमत चल्ला वा प्रचमलत मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ।
ओ) माछाको भुरा: रु 1.5 प्रमत भुरा (प्रमत वगा ममटर जलाशयमा १ भुराको वहसाबले)।
ओ) पोखरीको सुधार: प्रमत रोपनी रु 2,500/अं) घाँस, पराल र हे को सं न्चत र्सटकमा क्षमत भएमा: आहारा व्यवर्स्ापनको लामग अमधकतम रु
10,000/- सम्म
ख) कृवि तफा

अ) प्राकृमतक प्रकोपबाट क्षमत भएका खेती गररएको जममन र प्लान्टक घर को हकमा क्षमतको

मूल्याङ्कन गरी सो को पुनर्स्ाापना गना लाग्ने कुल लागतको बढीमा ३० प्रमतशतसम्म रकम
उपलब्ध गराउन सवकनेछ।

आ) मसँचाई सं रचनामा क्षमत भएको खण्डमा क्षमतको मूल्याङ्कन गरी सो सं रचनाको पुनर्स्ाापना गना
इ)

लाग्ने कुल लागतको बढीमा ७५ प्रमतशतसम्म रकम उपलब्ध गराउन सवकनेछ।

खडा बालीमा क्षमत भएको हकमा क्षमतको मूल्याङ्कन गरी सोही जग्गामा पुनर्स्ाापनाको रुपमा
लगाईने बालीको लामग जममन तयारी, बीउ र बेनाा खररदमा बढीमा ७५ प्रमतशतसम्म रकम
उपलब्ध गराउन सवकनेछ।

२.२ पुनर्स्ाापना पश्चात पेश हुने मबल भरपाई, काया प्रगमत, र्सपष्ट दे न्खने फोटोहरु वा आवश्यक परे मा

र्स्लगत अनुगमन प्रमतवेदनका आधारमा सम्बन्न्धत आवेदकको बैंक खातामा भुक्तानीको रकम उपलब्ध
गराउन सवकनेछ।

३. मनवेदन सा् संलग्न गनुप
ा ने कागजातहरुाः
(क) क्षमत भएको बाली/वर्सतुको वार्सतववक पररमाण र रकम खुलेको वववरण
(ख) सरजममन मुच ुल्का
(ग)

सम्बन्न्धत र्स्ानीय तह वा वडाको मसफाररस

(घ)

भएको क्षमत र्सपष्ट दे न्खने फोटोहरु

(ङ)

कृिकको नागररकताको प्रमतमलवप र बैंक खाता सम्बन्धी वववरण

(च)

पशुपन्छी त्ा मत्र्सय महामारीको हकमा सरकारी प्रयोगशालमा गरे को परीक्षण सम्बन्धी कागजातहरु
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