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उन्नि गाईभैसी खररद गरे िापि कृषकिाई उपिब्ि गराउने अनुदान काययक्रि 
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उन्नि गाइभैसी खररद गरे िापि कृषक िाई उपिब्ि गराउने अनुदान काययक्रि 

संचािन िापदण्ड २०७७ 

कार्यपालिकाबाट लविकृत लिलत: २०७७/०९/१६ 

र्स लिहादी गाउँपालिकािाई दधुिा आत्िलिर्यर बिाई र्हाँका सियसाधारण िालिसहरुिाई पशपुािि 

व्र्िसार्िा अग्रसर गराई आत्िलिर्यर बिाउि े उद्दशे्र्िे उन्ित गाईर्सैी खररद गरेिापत कृषकहरुिाई अिदुाि 

उपिब्ध गराउि र्स लिहादी गाउँपालिकाको लविकृत कार्यक्रि रहकेो छ । उन्ित जातका गाईर्ैसी पािििे 

कृषकहरुिाई लिशेष ििुाफा हुिे र्एकोिे गाउँपालिकाको लविकृलत लिई खररद गररएका उन्ित जातका गाईर्सैीिा 

कृषकहरुिाई प्रोत्साहि विरुप अिदुाि उपिब्ध गराउि लिहादी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको लिलत 

२०७७/०९/१६ गतेको लिणयर् बिोलजि र्ो उन्ित गाईर्सैी खररद गरेिापत  कृषक िाई उपिब्ध गराउिे अिदुाि 

कार्यक्रि संचािि िापदण्ड २०७७ िाग ुगररएको हो । 

काययक्रि : उन्नि गाईभैवस खररद गरेिापि उपिब्ि गराउने अनुदान काययक्रि  

१. प्रलत गाई /र्सैी खररदिा ढुिािी अिदुाि रु २००००।- 

काययक्रि िागु हुने स्थान 

लिहादी गाउँपालिका का सम्पणुय िडाहरु 

कृषक छनौटका आिारहरु : 

1. लििदेकको िागररकताको फोटोकलप 

2. सम्बलन्धत िडाको कृषक छिोट गरेको लसफाररस 

3. कलम्तिा ३ दलेख ५ िषय गाई र्ैसी लिरन्तर पाल्िे प्रलतिद्वतापत्र 

4. गाई र्सैी राख्िे गोठ प्रालिलधक लहसाििे उत्ति रहकेो प्रालिलधक प्रलतिदेि 

5. पश ुपाििको िागी प्रोटीिर्कु्त घाँसको व्र्िवथा र्ए िर्एको पश ुसेिा शाखाको प्रालिलधक 

लसफारीस पत्र 

6. खररद गरेको गाइ / र्सैी दहुुिो र्एको हुिपुिे, 

7. उन्ित जातको गाई / र्सैी लिहादी गाउँपालिका र्न्दा बालहरिाट खररद गररएको प्रिाण, 

8. गाई/र्सैी बढीिा ४ बेत सम्ि ब्र्ार्को हुिपुिे (४ बेत र्न्दा िालथ को िालग र्ो कार्यक्रििा सिािसे 

गररिे छैि)।  

अनुदान उपिब्ि गराउने आिारहरु : 

1. कृषकको लििदेि 

2. खररद गरेको उन्ित जातको गाई / र्सैीको फोटो 

3. िागररकताको प्रलतलिलप 

4. खररद गिुय पिूय पश ुसेिा शाखाको लसफाररस लिएको प्रिाण 

5. खररद गरेको गाई र्सैीको लिि िा र्रपाई 

6. गाई / र्सैीको लििा पोिीसी 

7. गाई/र्सैी दहुुिो र्एको प्रिाण, 

8. सम्बलन्धत िडा कार्ायिर्को लसफाररस, 

9. खररद गरेको गाई / र्सैीको फोटो 

आज्ञािे 



 

 

ध्रिु दर्ाि 

प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत 


