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ग्रामिण कुखरुाको ह् याचरी स्थापना काययक्रि सञ् चालन काययविमि ,२०७६ 

 

 

अनदुान प्रिाहका शर्यहरु 

(क)  सूचना प्रकाशन हनु ु अगािै प्रचमलर् कानून बिोजिि दर्ाय भएका, सहकारी संस्था, फिय, 
कम्पनी, नीजि उद्यिी/व्यिसायी िात्र यस काययक्रिका लामग योग्य िामननेछन ्। 

(ख)  Dual Purr, लोकल र मगरीराि चल्लाहरु उत्पादनलाई प्राथमिकर्ािा राजख संचालन गनुय 
पनेछ । 

(ग)  अनदुान प्राप् र् गने प्रस्र्ािकले कजम्र्िा १० िर्य सम्ि व्यिसाय संचालन गनुय पनेछ । 

(ङ)  यस काययक्रििा सहभागी हनु चाहन ेआिेदकले कजम्र्िा िवहनािा ३०० देजख ५०० िटा 
चल्लाहरु ह्याजचङ्ग गरी बेच मबखन गरररहेको हनु ुपनेछ । 

(च)   १ Parent stock / Hatchery  छुट्टाछुटै्ट स्थापना गरेको हनु ुपनेछ । 

(छ)  व्यिसायीक पन्छी फािय र्था हयाचरी संचालन मनदेजशका, २०७१ िा व्यिस्था भएका 
िापदण्ड अनसुार गनुय पनेछ ।  

(ि)  कजम्र्िा ३ रोपनी िग्गा आफ्नै स्िामित्ििा भएको िा मलििा मलएको भएिा िग्गािमन संग 
कजम्र्िा १० िर्यको करारनािा िा सम्झौर्ा गरेको हनुपुनेछ । 

(झ)  प्रस्र्ािकको र्फय बाट व्यहोररने साझेदारीिा िग्गा र चाल ु खचय िापर्को रकि सिािेश 
नभएको हनु ुपनेछ ।  

(ञ)  ह्याचरी स्थापना गने स्थानिा सडक, विद्यरु् र थ्री फे्रि लाइन िडानको सवुििा भएको हनु ु
पनेछ । 

(ट)  काययक्रि संचालन गनय सािाजिक, िार्ािरजणय, प्राविमिक, विजिय र भौगोमलक रुपले सिेर् 
उपयकु्त हनु ुपनेछ। 

(ठ)  अनदुानको लामग प्रस्र्ाि पेश गने संस्थाको मनयमिर् लेखा परीक्षण भएको हनु ुपनेछ। 

(ड)  अनदुान रकिको दरुुपयोग भएको पाइएिा त्यस्र्ा अनदुानग्राहीबाट प्रचमलर् कानून बिोजिि 
सरकारी बााँकी सरह अनदुान रकि अस ुउपर र कारिाही हनुेछ । 

(ढ)  सरकारी िा गैरसरकारी मनकायबाट यस अजि अनदुान प्राप् र् गरेका प्रस्र्ािकले काययक्रि 
िरु्ाविक गरेको नपाइएिा त्यस्र्ा प्रस्र्ािकलाई िूल्याङ्कनिा सिािेश गररने छैन । 

(ण)  मनयि अनसुार सरकारी मनकायिा दर्ाय भएको, कर चकु्ता गरेको र स्थायी लेखा नम्बर प्राप् र् 
गरेको र कुनै कािायहीिा नपरेको हनु ुपनेछ । 
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(र्)  काययक्रि हनुे स्थान फोहर िैला फाल्ने साियिमनक क्षेत्र नजिक हनुे छैन । 

(थ)  र्ामलि, भ्रिण, गोष् ठी र्लब भिा िस्र्ा चाल ुखचयिा अनदुान उपलब्ि गराईने छैन । 

 

 

(ख) आिेदकको िूल्याङ्कन 

क्र.सं. िूल्याकङ्कनका सूचकहरु 

प्रिाजणकरणिा 
भेवटएको 
अिस्था र भार 

प्राप् र्ाङ्क 

१ भौमर्क क्षिर्ा ३० 
 

१.१ काययक्रि कायायन्ियन स्थलको िग्गा िा भिन आिेदकको आफ्नै 
स्िामित्िको छ/छैन 

  

१.२ प्रस्र्ाविर् काययक्रिप संचालन गनय प्रयाप् र् िग्गा छ/छैन 
  

१.३ भविष् यिा विस्र्ारका लामग िग्गा उपब्ि हनुसक्ने संभािना 
छ/छैन 

  

१.४ बाढी पवहरोले क्षमर् नपगु्न ेअिस्था छ/छैन 
  

१.५ काययक्रि कायायन्ियन स्थलिा बाटो, पानी, वििलुीको सवुििा 
छ/छैन 

  

१.६ भौगोमलक वहसािले उक्त स्थानिा प्रस्थाविर् काययक्रि संचालन 
गनय उपयकु्त छ/छैन 

  

२ प्राविमिक क्षिर्ा १५ 
 

२.१ प्रस्र्ाविर् काययक्रिसंग िेल खाने कृयाकलापिा हाल संलग्नर्ा 
छ/छैन 

  

२.२ आिश्यक प्राविमिक सेिाटेिा प्राप् र् हनु सक्ने अिस्था छ/छैन 
  

२.३ आिेदक सम्बजन्िर् विर्यको र्ामलि/अनभुि प्राप् र् छ/छैन 
  

३ विजिय क्षिर्ा १५ 
 

३.१ आिेदकलागर् साझेदारी गनय सक्ने आमथयक अिस्थािा छ/छैन   

३.२ बैंक िौिदार् िा संचामलर् कारोिारको िचर् छ/छैन   

३.३ आिश्यक रकि विजिय संस्थाबाट ऋण प्राप् र् गनय सक्ने अिस्था   



 

3 
 

क्र.सं. िूल्याकङ्कनका सूचकहरु 

प्रिाजणकरणिा 
भेवटएको 
अिस्था र भार 

प्राप् र्ाङ्क 

छ/छैन 
४ िार्ािरणीय उपयकु्तर्ा १० 

 

४.१ प्रस्र्ाविर् काययक्रि काययन्ियन गदाय स्थामनय बामसन्दाबाट विरोि 
नहनुे अिस्था छ/छैन 

  

४.२ प्रस्र्ाविर् काययक्रिले िार्ािरणि नकारात्िक असर नपगु्न े
अिस्था छ/छैन 

  

५ अन्य पक्षहरु २० 
 

५.१ संस्थागर्/व्यिसावयक कृयाजशलर्ा सन्र्ोर्िनक छ/छैन   

५.२ दर्ाय/नविकरण/करचकु्ता/अमडट आदद अद्यािमिक छ/छैन   

५.३ आिश्यक कच्चा पदाथय प्राप् र् हनु सक्ने अिस्था छ/छैन   

५.४ उत्पाददर् िस्र्कुो सहि बिाररकरण हनु सक्ने अिस्था छ/छैन   

६ स्थलगर् टोलीको राय १० 
 

६.१ आिेदक संग लागर् साझेदारी गनय उपयकु्त छ/छैन   

िम्िा १००  

नोट : उपरोक्तानसुार स्थलगर् प्रिाजणकरणका दौरान सकारात्िक अिस्था भेटीए ५ अङ्क र 
नकारात्िक अिस्था भेवटए ० अङ्क प्रदान गदाय कूल ४० अङ्क प्राप् र् गनय सफल प्रस्र्ािहरुको  
प्राथमिवककरण गररने छ । अन्यथा ४० भन्दा कि अङ्क प्राप् र् गरेका प्रस्र्ािहरु छनौटका लामग 
प्रस्र्ाि िूल्याङ्कन र्था मसफाररस समिमर्िा पेश गररने छैन । 

 

(ग) आिेदकसंग विद्यिान भिन, सिारी सािन, ठूला िेजशनरी र उपकरणहरुको वििरण 

क्र.सं. वििरण पररिाण अिस्था 
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(ि) स्थलगर् प्रिाजणकरणिा भेवटएका अन्य थप वििरण भए उल्लेख गने 

१.  

२. 
३. 
(ङ) स्थलगर् प्रिाजणकरण टोलको राय 

स्थलगर् प्रिाजणकरणिा भेवटएका र्थ्यहरुको आिारिा आिेदकसंग लागर् साझेदारी गरी प्रस्र्ाविर् 
काययक्रि संचालन गनय उपयकु्त हनु्छ/हुाँदैन भनी राय पेश गने । 

क्र.सं. स्थलगर् प्रिाजणकरण गने पदामिकारीको नाि हनु्छ/हुाँदैन दस्र्खर् 

    

    

    

    

 

व्यिसाय योिना िूल्याङ्कनका आिारहरु 

क्र. 
सं. 

िूल्यांकनका आिारहरु भार  
(प्रमर्शर्) 

प्राप््र्ाङ्क 

१ संस्थाको उिेर र अनभुि १० 
 

१.१ ३  िर्य भन्दा िटी २ 
 

१.२ ३ देजख ५ िर्य सम्ि ३ 
 

१.३ ६ देजख ८ िर्य सम्ि ४ 
 

१.४ ९ देजख ११ िर्य ५ 
 

१.५ १२ भन्दा बढी १० 
 

२ काययक्रि काययन्ियन स्थलको भौमर्क पूिायिारको अिस्था २० 
 

२.१ सडक सवुििा भएको ४ 
 

२.२ वििलुीको सवुििा भएको २ 
 

२.३ खानेपानीको सवुििा भएको २ 
 

२.४ िग्गा आफ्नै भएको ८ 
 

२.५ आफ्नै स्िामित्िको भिन, भौमर्क पूिायिार, सिारी सािन, यन्त्र उपकरण भएको ४ 
 

३ प्राविमिक दक्षर््ा/सम्बजन्िर् विर्यको र्ामलि (स्संथ्ाको हकिा स्थायी १० 
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क्र. 
सं. 

िूल्यांकनका आिारहरु भार  
(प्रमर्शर्) 

प्राप््र्ाङ्क 

कािदारहरुको) 
३.१ ७ ददन अिमि सम्िको र्ामलि २ 

 

३.२ ७ देजख १५ ददन अिमि सम्िको र्ामलि ४ 
 

३.३ १६ देजख ३० ददन अिमि सम्िको र्ामलि ६ 
 

३.४ १ िवहना देजख ३ िवहना अिमि सम्िको र्ामलि ८ 
 

३.५ ३ िवहना भन्दा बढी अिमिको र्ामलि १० 
 

४ विजिय क्षिर्ा ४ 
 

४.१ साझेदारीको प्रमर्बद्धर्ा सािले भएको २ 
 

४.२ अन्य मनकायबाट पमन साझेदारी हनुे प्रमर्बद्धर्ा भएको २ 
 

५ प्रत्यक्ष लाभाविन्िर् संख्य्ा ५ 
 

५.१ ५ िना सम्ि १ 
 

५.२ ५ देजख १० िना सम्ि २ 
 

५.३ ११ देजख १५ िना सम्ि ३ 
 

५.४ १६ देजख २० िना सम्ि ४ 
 

५.५ २१ देजख २५ िना सम्ि ५  

६ िार्ािरजणय उपयकु्तर्ा ६  

६.१ प्रस्र्ाविर् काययक्रिको िार्ािरजणय प्रभाि आंकलन गररएको ३  

६.२ िार्ािरजणय प्रभाि न्यमुनकरणका उपायहरु सािले गररएको ३  

७ अन्य पक्षहरु २०  

७.१ विगर्िा सम्पाददर् काि र प्रस्र्ाविर् काययक्रि विच र्ालिेल रहेको ५  

७.२ संस्थाको अिजस्थर्ी र प्रस्र्ाविर् काययक्रि संचालन स्थल मबचको र्ादात्म्यर्ा ५  

७.३ प्रिखु सञ्चालकको उिेर (४५ िर्य िा कि उिेरको लागी पूणाांक, ४६ देजख 
५५ को लागी ३ अंक, ५६ देजख ६५ को लागी १ अंक र सो भन्दा 
बढीलाइ शून्य अंक) 

५  

७.४ भइरहेको व्यिसाय नभइ लगानी गनय खोजिएको नया व्यिसाय ५  

८ जस्िकृर् काययवििीका अनसुारका थप आिारहरु २५  

८.१ आिेदक संस्थाको वकमसि र सूचना िूर्ाविक सम्बजन्िर् कायायलयको ५  
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क्र. 
सं. 

िूल्यांकनका आिारहरु भार  
(प्रमर्शर्) 

प्राप््र्ाङ्क 

प्राथमिकर्ा 
८.२ आमथयक प्रस्र्ािको गणुस्र्र ५  

८.३ प्राविमिक प्रस्र्ािको गणुस्र्र ५  

८.४ व्यािसावयक कायययोिनाको स्पष्टर्ा ५  

८.५ कायायविमिको फिेट अनसुार २  

८.६ कायययोिनाको वििरण ३  

९ िनुाफा र शिविन्दकुो आिारिा उपयकु्तर्ा र ददगोपन ५  

१० पेश भएका वििरणहरुको विश्वसमनयर्ा ५  

१०.१ िडापामलकाको मसफाररस  १  

१०.२ स्थामनय बामसन्दाबाट विरोि नहनु ेप्रमर्बद्धर्ा २  

१०.४ लेखा पररक्षण प्रमर्िेदन १  

१०.५ आमिकाररक मनकायिा दर्ाय नविकरण १  

 िम्िा १००  

 

नोटः उपरोक्तानसुार व्यिसाय योिनाको िूल्याङ्कन गदाय न्यूनर्ि ५० प्रमर्शर् अङ्क प्राप् र् गरेका 
प्रस्र्ािहरु िात्र छनौटको प्रमर्ष्पिायिा सािेल हनेुछन ्। 

 
 


