
        

 

अन्नपूर्ण  गाउँपालिका 
 

स्थानीय राजपत्र 
 

बर्ण : ६ ,  खण्ड : ८ ,            लिलि :  २०७९  साि  श्रावर् ३० गिे 

 

भाग–२ 

 

कुखरुा पालक कृषकलाई चल्ला खररदमा  २५ प्रतिशि अनदुान सहयोग काययक्रम 
काययतिति २०७९ 

 

प्रस्िावना, 

अन्नपूर्य गाउँपातलका पशपंुक्षी ववकासको क्षेत्रमा तनरन्िर वक्रयाशील रहदै आएको छ । कृषकले 
उत्पादन गरेका कृवष िथा पशपंुक्षी उपजको लागि न्यूतनकरर् गरर उत्पाददि िस्िलुाई िजार प्रतिस्पिी 
िनाउँदै कृषकलाई तनयतमि प्रोत्सहान गरर उत्पादन िवृि गराउनपुने आवश्यकिा छ । कुखरुाको 
मास ुिथा अण्डा उत्पादन, संकलन, िथा वविरर् िजारीकरर् गने कृषक लाई जजम्मेवार िनाई उत्पादन  
पररमार्का आिारमा अनदुान उपलब्ि गराउँदा कृषक िगयमा उत्साह िढ्न गई हाल तिद्यमान 
उत्पादनमा िवृि समेि भई कृषकलाई प्रतिस्पिी िथा व्यवसावयक िनाउन अन्नपरु्य गाउँपातलका 
कायायलय आ,ि २०७९/८० को नीति िथा काययक्रम मार्य ि व्यवसावयक कुखरुा पालन सजुचकृि 
कृषकलाई चल्ला खररदमा २५ % अनदुान सहयोग गनयको लातग नीति िथा िजेटको ब्यवस्था भए 
अनसुार अन्नपरु्य गाउँपातलकाले " कुखरुाको मास ुिथा अण्डा उत्पादक कृषकलाई उत्पादनको आिारमा 
प्रोत्साहन अनदुान सहगोग काययक्रम काययतिति, २०७९" िनाई अनदुान वविरर् प्रकृयालाई व्यवजस्थि, 
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सरल, सहज, प्रभावकारी िथा पारदशी िनाउनको लातग स्थानीय िह संचालन तनयमावलीको अतिनमा 
रही यो काययतिति ियार गरर लाग ु गररयको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भः  

क. यस काययतितिको नाम "  चल्ला खररदमा २५ %  प्रोत्साहान अनदुान सहयोग काययक्रम 
काययतिति, २०७९" रहेको छ ।  

ख. यो काययतिति अन्नपरु्य गाउँपातलका भरी काययपातलका तििान सतमतिले पास गरेपतछ लाग ु
हनुेछ ।  

२. पररभाषाः तिषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययतितिमाः 
क. "कायायलय" भन्नाले अन्नपरु्य गाउँपातलका,गाउँकाययपातलकाको कायायलय,माछापोखरी ,कास्की 

सम्झन ुपदयछ ।  

ख. "काययतिति" भन्नाले कायायलयले ियार पारेको व्यवसावयक कुखरुा पालक कृषकलाई 
उत्पादनको आिारमा चल्ला खररदमा २५ % प्रोत्साहान अनदुान सहयोग काययक्रम काययतिति,२०७९ 
सम्झन ुपदयछ ।  

ग. "सतमति" समहु, ब्यिासावयक कृषक, भन्नाले दर्ा ६ अनसुारको  सम्झन ुपदयछ ।  

 

३. उदे्यश्यहरः  

 क.कुखरुाको मास ुर अण्डा  गरु्स्िरमा सिुार गरर मापदण्ड मास ुर अण्डा  अनसुार  उत्पादन 
क्षेत्रलाई प्रतिस्पिायत्मक,  प्रतिष्ठीि, सम्मातनि एिं ददगो रपले ववकास गने ।  

 ख. अनदुान वविरर् नीतिलाई उत्पादनमा आिाररि िनाउने ।  

 ग. ठुला ,साना िथा तसमान्िकृि कृषकहरलाई संगदठि िथा िजारमखुी िनाउने ।  

 घ. अनदुान वविरर् प्रकृयालाई सरल, सहज, प्रभावकारी िथा पारदशी िनाउने ।  

४. काययक्रम संचालन प्रकृया  

क.  व्यवसावयक कृषक,समहु लाई लजक्षि गरी अनसूुची १ को ढाँचामा प्रस्िाव आव्हान गररने छ ।  

ख. व्यवसावयक कृषक,समहुले िोकीएको म्याद तभत्र अनसूुची २ को ढाँचामा सम्िजन्िि वडा कायायलको 
तसर्ाररस सवहि पश ुसेवा शाखामा आवेदन ददनपुनेछ ।  
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ग. व्यवसावयक कृषक,समहु िाट आएका आवेदनहरलाई अनदुान व्यवस्थापन िथा मूल्याङ्कन सतमतिले  
स्वीकृि गनेछ।  

घ. अनदुानको लातग छनौट भएका व्यवसावयक  कृषक, समहुलाई  कायायलयले अनसूुची ३ िमोजजम 
सम्झौिा गनेछ ।  

ङ. सम्झौिा पतछ छनौट भएका व्यवसावयक कृषक,समहु लाई कायायलयिाट तितनयोजजि िजेटको 
पररतितभत्र रही उक्त ब्यिसायको नाममा संचालन भएको िैंक खािामा अनदुान रकम उपलब्ि गराउने 
छ ।  

च. अनदुान रकम प्राप्त गनयको लातग व्यवसावयक कुखरुा पालन कृषकले िोइलर,र लेयस कजम्िमा 
१००० िथा स्थानीय र कालीजको हकमा कजम्िमा ५०० कुखरुा  पालन गरेको िथा स्थानीय िहमा 
दिाय भयको हनुपुने छ ।  

छ. व्यवसावयक कुखरुा पालक कृषक समहुको हकमा  िोकीय मापदण्ड परुा गरेपछी अनदुान रकम 
िैंक/ तित्तीय संस्थामा जम्मा गररने छ ।  

ज. कुखरुा चल्लाको मूल्य सरकारी चल्ला स्रोि केन्रको दररेटलाई आिार मानीने छ |  

झ. स्थानीय,कातलज, लेयसय पालनको हकमा वषयको १ पटक िथा िोइलरको हकमा वषयको २ पटक 
सम्म िढीमा अनदुान रकम उपलब्ि गराउन सकीने छ |      

५ .ब्यिसायीक कुखरुा पालनको मापदण्डः मापदण्ड देहाय िमोजजमको हनुेछः  

क. िोइलर,र लेयस कजम्िमा १००० कुखरुा पालन गरेको िथा स्थानीय र कालीजको हकमा कजम्िमा 
५०० कुखरुा  पालन गरेको -स्थानीय,कातलज, लेयसय,िोइलर- ।  

ख. व्यवसावयक कुखरुा पालन दिाय/ सजुचकृि भएको हनु ुपने ।   

ग. आतिकारी स्रोि केन्रिाट चल्ला खररद गररएको तिल हनु ुपने, ।  

घ. मापदण्ड अनसुार खोर भएको हनु ुपने | 

६. सतमति सम्िजन्ि व्यवस्थाः  

6.१ काययक्रम संचालनको लातग देहाय िमोजजमको अनदुान व्यवस्थापन िथा मूल्याङ्कन सतमति गठन 
हनुे छ ।   

क.आतथयक ववकास सतमतिको संयोजक अन्नपरु्य गाउँपातलकाको कायायलय संयोजक  

ख. शाखा प्रमखु,     सहकारी शाखा,  अन्नपूर्य गा.पा. को कायायलय  सदस्य  
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ग, शाखा प्रमखु,        पश ुसेवा शाखा,  अन्नपूर्य गा.पा.को कायायलय      सदस्य-सजचव 

6.2 अनदुान व्यवस्थापन िथा मूल्याङ्कन सतमतिले आवश्यकिा अनसुार कुनै तिज्ञ, तिशेषज्ञ वा 
पदातिकारीलाई सतमतिको िैठकमा आमन्त्रर् गनय सक्नेछ ।  

6.३ अनदुान व्यवस्थापन िथा मूल्याङ्कन सतमतिको काम, कियव्य र अतिकारः यस सतमतिको काम, 
कियव्य र अतिकार देहाय िमोजजमको हनुेछः- 
(क) अवश्यक परेमा सतमतिले वर्ल्ड प्रमार्ीकरर् टोली गठन िथा सहजीकरर् गरी कायय गराउने।    

(ख) अनदुान रकम िोक्न े। 

(ग) व्यवसावयक र्मय स्थलगि अनगुमन र तनररक्षेर् गरर अनदुान व्यवस्थापन िथा मूल्याङ्कन सतमतिले 
प्रतिवेदनको आिारमा औजचत्य हेरी तसर्ाररस सगै स्वीकृि/अजस्िकृि गनय सक्ने छ ।  

७. अनगुमन, मूल्याङ्कन िथा प्रतिवेदन सम्िजन्ि व्यवस्थाः  

यस काययक्रमको अनगुमन कायायलयले आवश्यकिा अनसुार गनेछ । अनगुमन/ तनरीक्षर् प्रतिवेदन 
प्रमखु प्रशासकीय अतिकृिले प्रमार्ीि गरी आवश्यक भएमा काययपातलका िैठक वा अन्य सतमतिहरमा 
पेश गनेछ ।  

८. आतथयक प्रशासन सेवाः यस काययववति िमोजजम गठन भएका सतमतिहरको िैठकमा उपजस्थि 
पदातिकारीहरलाई काययमा थप जजम्मेवारी िथा प्रोत्सहानको लातग िैठक भत्ता कायायलयिाट 
तनयमअनसुार उपलब्ि हनुछे । अनगुमन, मूल्याङ्कन िथा स्थलगि तनरीक्षर् काययमा खवटदा खटाईएका 
व्यजक्तहरलाई तनयमानसुार भत्ता कायायलयिाट भकु्तानी हनुेछ ।  

९. थपघट वा हेररे्रः यस कायायलयको कायायन्वयन पक्षलाई थप व्यवजस्थि र प्रभावकारी िनाउन 
कायायलयले आवश्यकिा अनसुार गाउँकाययपातलका िैठकिाट थपघट, हेररे्र िथा खारेज गनय सक्नेछ 
।   
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अनसूुची १ 

(िुदँा ४ को “क” सग सम्िन्िी ) 
अन्नपरु्य गाउँपातलका 

गाउँकाययपातलकाको कायायलय, माछापोखरी,कास्की 
व्यवसायीक कुखरुा पालन कृषकलाई चल्ला खररदमा २५% अनदुान सहगोग काययक्रममा अनदुान 
उपलब्ि गराउने प्रयोजनको लातग प्रस्िाव आव्हानको ढाँचाः  

सूचना 
(प्रथम पटक प्रकाशन गररएको तमतिः ...............) 

अन्नपरु्य गाउँपातलका, गाउँकाययपातलको कायायलय,माछापोखरी ,कास्कीको आतथयक िषय २०७९/८० मा 
स्वीकृि व्यवसायीक कुखरुा पालन कृषकलाई चल्ला खररदमा २५% अनदुान सहगोग काययक्रम अनसुार 
ईच्छुक योग्यिा पगेुका व्यवसायीक कुखरुा पालन कृषकले यो सूचना प्रकाशन भएको तमतिले ३५ 
ददन तभत्र यस कायायलयलमा तनम्न अनसुारका कागजाि वववरर् [ िोइलर,र लेयस कजम्िमा १००० 
कुखरुा पालन गरेको िथा स्थानीय र कालीजको हकमा कजम्िमा ५०० कुखरुा पालन गरे]   वापिको 
चल्ला खररदमा २५% अनदुानको लातग प्रस्िाव पेश गनुयहनु यो सूचना प्रकाशन गररएको व्यहोरा 
अनरुोि छ । आवश्यक संजक्षप्त कायययोजना िथा अन्य आवश्यक अनसूुचीहर सम्िजन्िि 
शाखा/केन्रिाट प्राप्त गनय सवकने व्यहोरा समेि जानकारी गराईन्छ ।  

आवश्यक कागजािहरः  

१. अनसूुची २ िमोजजमको आवेदन पत्र ।  

२. व्यवसाय दिाय प्रमार् पत्रको छायाँप्रति (नववकरर् गनुयपने भएमा सो समेि गरेको) । 

३. पान दिाय प्रमार् पत्र िथा कर चकु्ता प्रमार् पत्रको छायाँप्रति ।  

४. गि आ.िको प्रमाजर्ि अतडट ररपोटयको छायाँ प्रति । 

   ५.अनसूुची ५ िमोजजमको वववरर् भरेको वववरर् र्ारम ।  

   ६.सम्िजन्िि वडा कायायलयको तसर्ाररस पत्र ।  
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अनसूुची २ 

 (िुदँा ४ को “ख” सग सम्िन्िी ) 
व्यवसावयक कुखरुा पालन कृषकलाई चल्ला खररदमा २५% अनदुान सहगोग काययक्रममा 
व्यवसावयक कुखरुा पालक कृषकले कायायलयमा ददन ेआवेदन पत्रको ढाँचा 

         तमतिः २०...../...../.... 
  श्री प्रमखु प्रशासकीय अतिकृिज्यू, 
   अन्नपरु्य गाउँपातलका 

गाउँकाययपातलकाको कायायलय, माछापोखरी,कास्की ।  

 

             तिषयः व्यवसावयक कुखरुा पालक कृषकलाई चल्ला खररदमा २५% अनदुान    
सहगोग काययक्रममा सहभागी हनु पाउँ । 

महोदय,  

प्रस्ििु तिषयमा िाहाँ कायायलयको तमति.............................. गिे प्रकाशन गररएको सूचना अनसुार यस 
..................................र्मयको संचालक ...................... ...................व्यवसावयक कुखरुा पालन 
कृषकलाई चल्ला खररदमा २५% अनदुान सहगोग काययक्रमको लातग काययक्रममा समािेश हनु ईच्छुक 
रहेकाले िपशील अनसुारका कागजाि सवहि यो तनवेदन पेश गरेका छु/छौं ।  

िपशीलः  

१. व्यवसाय दिाय प्रमार् पत्रको छायाँप्रति (नववकरर् गनुयपने भएमा सो समेि गरेको) । 

२. पान दिाय प्रमार् पत्र िथा कर चकु्ता प्रमार् पत्रको छायाँप्रति ।  

३.  चल्ला खररदको तिल  

४. अनसूुची ५ िमोजजमको वववरर् भरेको र्ारम ।  

५. ............ नं. वडा कायायलयको तसर्ाररस पत्र ।  

      तनवेदक  

                     नाम थरः  

 पदः  

ठेगानाः  

सम्पकय  नं 

                                                 र्मयको छाँपः   
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                              अनसूुची ३ 

                       (िुदँा ४ को “घ” सग सम्िन्िीि ) 
                           दईु पक्षीय सम्झौिा पत्र 

अन्नपरु्य गाउँपातलका, गाउँकाययपातलकाको कायायलय, माछापोखरी कास्की (यस पतछ प्रथम पक्ष 
भतनने) र ......................... व्यवसावयक कुखरुा पालक कृषक/समहु............ (यस पतछ 
दोस्रो पक्ष भतनने) कुखरुा पालक कृषकलाई उत्पादकको आिारमा चल्ला खररदमा २५% 
अनदुान सहगोग काययक्रममा िपशीलका शियहरको अतिनमा रही यो सम्झौिा दिैु पक्षिाट 

पालना गने/गराउने गरी दईुपक्षीय सम्झौिा गररएको छ   

िपशीलः  

१. प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई स्वीकृि भए अनसुारको रकम र. ..................... 
(अक्षरपी..............................)दोस्रो पक्षलाई िैंक खािामा पेश्की स्वरप िैंक खािामा 
एकमषु्ट रपमा एकाउण्ट पेयी चेक मार्य ि जम्मा गररददनेछ ।  

२. कुखरुा पालन समहुको हकमा वडा सतमतिका सदस्य समेिको उपजस्थतिमा मापदण्ड िमोजजम 
अनदुान रकम कृषकलाई एकमषु्ट उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।  

३. अनदुानको रपमा प्राप्त रकमलाई कुनै पतन वाहानामा अन्य संचालन िथा व्यवस्थापन खचयमा 
उपलब्ि हनुे छैन चल्ला खररदमा २५% अनदुान रकम स्वीकृि स्रोिकेन्रको दररेटको आिारमा 
ब्रोइलरको हकमा िषयको २ पटक िथा लेयसय ,स्थानीय र कातलजको हकमा िषयको १ पटक 
मात्र उपलब्ि हनुे छ ।  

४. दोस्रो पक्षले अनदुान रकमको चेक प्राप्त पश्चाि ब्यिसाय छोडी दरुपयोग गरेको पाईएमा प्रथम 
पक्षले कानून िमोजजम काययवाहीको लातग प्रकृया अगातड िढाउन सक्नेछ,ब्यिसाय तनयतमि 
रपमा संचालन भयको हनुपुने छ  ।  

५. अनदुान वविरर् काययपारदशी िथा प्रभावकारी कायायन्वयनको लातग दोस्रो पक्षले जजम्मेवारी 
तलनपुनेछ ।  

६. यस सम्झौिामा उल्लेजखि कुराहर यसै िमोजजम िथा अन्य कुराहरको हकमा प्रचतलि कानून 
िमोजजम हनुेछ ।  

दोस्रो पक्ष  तमतिः २०..../...../......    प्रथम पक्ष  

दस्िखिः        दस्िखिः  

नामः         नामः  

पदः         पदः  

व्यवसावयक र्मयको  नामः      कायायलयको नामः  

ठेगानाः        ठेगानाः  

    छाँपः         छाँपः  
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                                अनसूुची  ४  

(िुदँा नं ५ सग सम्िन्िीि) 
कुखरुा चल्ला खररदमा २५% अनदुान सहगोग काययक्रममा सहभागी हनुे 

 कुखरुा पालक कृषक/र्ामय वववरर्ः 
१. ब्यिसायीको नामः                               र्ामयको नाम  

२. ठेगानाः  

३. दिाय तमतिः  

४. कुल कुखरुा पालन संखयाः                              कुखरुा जाि ................. 
५. प्रति लट कुल कुखरुा पालन संखयाः  

६. िावषयक पालन अतिकिम लट 

७. पवहलो लट मवहना, ............... कुखरुा संखया  

८. दोस्रो लट मवहना, ............... कुखरुा संखया  

९. िेस्रो लट मवहना, ............... कुखरुा संखया  

१० चौथो लट मवहना, ............... कुखरुा संखया  

११ .गि िषयको न्यूनिम कुखरुा पालन पररमार्ः ................ लट, ...........संखया  

१२ .जैिीक सरुक्षाको अवस्थाः भएको/ नभएको ..................... 
१२. िीमा गरे नगरेको ;  

१३. रेकडय राखेको अवस्थाः राखेको / नराखेको.. 
१४. आिश्यक उपकरर्को अवस्थाः 
१५. दाना पानीको अवस्थाः  

१६. रेखदेखको अवस्थाः  

१७.खोरको अवस्था , 
   १८. िािावरर् अनकूुलिा  

 

प्रमाजर्करर् तमति : २०७९ भार ५  

राजपत्रमा प्रकाजशि तमति : २०७९ भार ५       आज्ञाले, 

खेमराज देबकोटा  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 

                                                 


