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           उन्नत जातको बोयर बोका अनदुान तथा मवतरण काययमवमि, २०७९ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          सोलदुुधकुण्ड नगरपाललका 

      सल्लेरी‚सोलुखुम्बु 

          प्रदेश नं १ 



उन्नत जातको बोयर बोका अनुदान तथा  लितरण काययलिलध, २०७९ 

प्रस्तािनााः 

िासिुा आत्िमनर्यर बनाउनका लामि यस निरपामलकाका मवमर्न्न के्षत्र मर्त्र व्यवसामयक रुपिा बाख्रा पालन 

ह ुँद ैआएको छ । परम्पराित ढंिले पामलद ैआएको बाख्रा आफ्नै सन्तानहरुसुँि हाडनाता प्रजनन ्र्ई रहकेो 

मवद्यिान अवस्थािा उत्पामदत बाख्राहरु पड्ुका, होचा, ख्याउटे र रोिी  ह नका साथै न्यनू उत्पादन रहकेो पाईन्छ 

। सिुाररएको तथा उन्नत जातका बोकाहरुबाट स्थानीय बाख्राहरुिा प्रजनन ्िराइएिा बाख्राको नश्ल सिुार िरी 

उत्पादन र उत्पादकत्विा वमृि िने उिेश्यले निरपामलका क्षेत्रिा उन्नत जातको बोयर बोका खररदिरी मवतरण 

िनयका लामि निरपामलकाबाट मवमनयोजन िररएको बजेटको चसु्त, दरुुस्त, प्रर्ावकारी तथा मदिोपनाका लामि 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले मदएको अमिकार प्रयोि िरी यो काययमवमि तजुयिा 

िररएको छ ।  

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भ 

क) यो काययमवमिको नाििःउन्नत जातको बोयर बोका अनदुान तथा मवतरण काययमवमि,२०७९ र्न्ने रहकेो छ । 

ख)काययमवमि लाि ूह ने मिमत:  यो काययमवमि निरकाययपामलकाबाट स्वीकृत र्एको मिमत दमेख लाि ूह नेछ । 

२. काययलिलध लागू हुने िेत्राः 

 यो काययमवमि सोलदुिुकुण्ड निरपामलका मर्त्र लाि ूह ने छ । 

३.पररभाषााः 

मवषय वा प्रसंिले अको अथय नलािेिािः 

क)“बोयर बोकाˮर्न्नाले स्थानीय जातका बाख्राले पाएका राम्रो िणुस्तर र्एको र जातीय शदु्वता र्एको प्रजनन 

योग्य स्वस्थ बोकालाई जनाउनेछ । 

ख)“प्रजननˮर्न्नाले बोकाद्वारा बाख्रालाई सन्तान उत्पादनको लामि बाली लिाउने प्रमियालाई जनाउनेछ । 

ि) “हाडनाता प्रजननˮर्न्नाले सात पसु्ता मर्त्रका सन्ततीमबच प्रजनन िराउने प्रमियालाई र्मनन्छ । 



घ)“खररदˮसमिमत र्न्नाले पामलकाले मनयि अनसुार सािाग्री तथा वस्त ु खररद िनय बनाएको समिमतलाई 

जनाउुँदछ । 

ङ)“अनदुानˮर्न्नाले जम्िा लाितको पामलकाले उपलब्ि िराउने बोकाको मनमित िलू्यको महस्सा व्यहोने 

रकिलाई जनाउनेछ । 

च)“नश्ल सिुारˮर्न्नाले उत्पादन र उत्पादकत्व वमृि िनयको लामि त्यमह जातको नमजकको नाता नपने सुँि 

प्रजनन(४-६ पसु्ता बामहर) िराउने र्न्ने जनाउुँदछ । 

छ)“स्थानीयˮतह र्न्नाले सोलदुिुकुण्ड निरपामलकालाई सम्झनपुछय । 

ज)“उपर्ोक्ता” र्न्नाले बाख्रा पालन िने कृषक, सिूह तथा फिय लाई जनाउनेछ । 

४.बोयर बोका लितरणको आधार: 

बोयर बोका मवतरणका लामि प्राथमिकताका आिार देहाय बिोमजि ह नेछन ्। 

क)कृषक /कृषक सिहू/ कृमष फियले तोमकएको सियिा तोमकएको ढाुँचािा पेश ह न आएका मनवेदन 

ख) दताय र्ई मनरन्तर रुपिा व्यवसाय िरररहकेा कृषक सिहू र फिय । 

ि) मनम्न वियका व्यमक्तहरुलाई लमक्षत िरी प्राथमिकरण िररनेछ । 

घ)कृषक फियको हकिा िाउ बाख्राको संख्या कमम्तिा २० वटा र कृषक सिहू को हकिा ६० वटा ह नपुने छ । 

ङ) निरपामलका क्षेत्र मर्त्रका  व्यवसामयक बाख्रा पालन िने कृषकहरुलाई प्राथमिकता मदईनेछ । 

५.उपभोक्ताको छनौटाः 

क)उन्नत जातको बोयर बोका अनदुान प्राप्त िनय चाहने कृषक उपर्ोक्ताहरुको लामि मनवेदन तथा प्रस्ताव पेश 

िनय १५ म्याद रामख सोलदुिुकुण्ड निरपामलकाको कायायलयबाट सावयजमनक सचूना प्रकामशत िररनेछ । 

ख) उन्नत जातको बोयर बोका अनदुानिा प्राप्त िनय चाहने उपर्ोक्ताहरुले अनुसुलि -१ बिोमजि उल्लेमखत 

कािजात समहत सोलदुिुकुण्ड निरपामलकाको पशपंुन्छी सेवा शाखािा मनवेदन मदनपुने छ । 



ि)उन्नत जातको बोयर बोका अनदुानका लामि मनवेदनको ढाुँचा अनुसुलि -२ िा उल्लेख र्ए बिोमजि छ । 

घ) उपर्ोक्ताको छनौट िदाय दफा ४ िा उल्लेखीत आिारहरु मलइनेछ । 

६.आपूलतयकतायको छनौट: 

क) अनदुानिा उपलब्ि िराईने बोयर बोका आपमूतयकतायको छनौट सावयजमनक खररद ऐन,२०६३ र सावयजमनक 

खररद मनयिावली,२०६४ बिोमजि िररनछे । 

ख) िलू्याङ्कन समिमतले आवश्यकता अनसुार मवषय मवशेषज्ञलाई समिमतको बैठकिा आिन्त्रण िनय सक्नेछ । 

७. अनुदान रकमको सीमा र प्रलतशताः 

 यस सोलदुिुकुण्ड निरपामलकाबाट उन्नत जातको बोयर बोका अनदुानिा मवतरण िदाय अनदुानको रकि 

दहेाय बिोमजि ह नेछ । 

लस.न. लििरण नगरपाललकाको 

तर्य बाट लागत 

साझेदारी प्रलतशत 

अनुदानग्राहीको 

तर्य बाटलागत साझेदारी 

प्रलतशत 

कैलर्यत 

 

१. उन्नत जातको बोयर बोका 

अनदुान तथा मवतरण 

काययमवमि,२०७९ ले तोके 

बिोमजिको 

८०% २०%  

 

 

 

 

 



८.बोयर बोका लितरण प्रलियााः 

क) बोयर बोका मवतरणको लामि सोलदुिुकुण्ड निरपामलकाबाट १५ मदनको म्याद राखी प्रस्ताव आवह्वानक 

सावयजमनक सचूना प्रकाशन िररनेछ । 

ख)प्राप्त ह न आएका मनवेदन र िािको आिारिा निरपामलकाबाट स्थलित रुपिा मनररक्षण िररनेछ । 

ि) ईच्छुक कृषक/सिहू तथा फियलेअनदुान रकि बाहकेको २० प्रमतशतले ह न आउने जम्िा रकि अग्रीि 

रुपिा बैंकिा दामखला र्ौचर पेश िनुयपनेछ ।  

घ) बोयर बोका अनदुानिा प्राप्त िने कृषक/ सिहू/फियल ेकमम्तिा ४ वषयसम्ि प्रजनन बाहके अन्य प्रयोजनका 

लामि प्रयोि िनय पाइने छैन । सो सम्बन्ििा निरपामलकाबाट मनयमित रुपिा स्थलित रुपिा मनररक्षण िररनेछ । 

नोटाः 

यस काययमवमििा र्एको कुनै बुुँदाि बामझएिा वा शतयहरु थपघट िनुय परेिा सो को मनणयय िने अमिकार 

निरकाययपामलकािा मनमहत  ह नेछ । 

   

अनुसूिी-१ 

                            दफा ५ को  (ख)सुँि सम्बन्िीत  

उपर्ोक्ताले मनवेदन प्रस्ताव साथ संलग्न िनुयपने कािजातहरुिः 

क) कृषक, सिहूतथा फियका लामि 

१.सिहू/फिय दताय,नमवकरण, स्थायी लेखा नम्बर (PAN ) वा VAT प्रिाण-पत्रको प्रमतमलमप । 

२.ित आ.व. को कर चकु्ता प्रिाण पत्रको प्रमतमलमप । 

३.सिहू/संस्थाको मनणययको प्रमतमलमप । 

४.नािररकताको प्रिाण-पत्रको प्रमतमलमप । 

 

  



                                         अनुसूिी-२ 

                                      दफा ५ को (ि)सुँि सम्बन्िीत  

अनदुानिा बोयर बोका प्राप्त िनय चाहने उपर्ोक्ताले पेश िनुयपने मनवेदनको ढाुँचा 

 

 मिमतिः----------------- 

श्री प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतज्य,ू 

सोलदुिुकुण्ड निरपामलका निरकाययपामलकाको कायायलय 

सल्लेरी,सोलखुमु्ब ु। 

 

मवषयिः बोयर बोका अनदुानिा उपलब्ि िराई पाउुँ । 

 

प्रस्ततु मवषयिा सोलदुिुकुण्ड निरपामलका वडा--------मस्थत---------कृषक,कृषक सिहू,कृमष 

फियलाई----------बाख्राको नश्ल सिुार काययिा उपयोि िनय"उन्नत जातको बोयर बोका अनदुान तथा 

मवतरण काययमवमि,२०७९” अनसुार तहाुँ निरपामलकाको मिमत--------------को प्रकामशत सचूनाको 

आिारिा प्रस्ताव तयार पारी  आवश्यक कािजातहरु संलग्न राखी यो मनवेदन पेश िरेको/िरेका छु/छौं 

। 

 

संलग्न कागजातहरु                         लनिेदक 

१.                                            दस्तखतिः 

२.                                  नाि,थरिः 

३.                                  सम्पकय  निः 

४. 

५.                                 ठेिानािः 

                                 सिहू/संस्थाको नाििः 

                                 सिहू/संस्थाको छापिः 

 


