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दगु्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनदुान सहयोग काययक्रम                                       

काययबिबध, २०७९ 

प्रस्तावना, 

अन्नपूर्य गाउँपाबलका पशपंुक्षी ववकासको क्षेत्रमा बनरन्तर वक्रयाशील रहदै आएको छ । कृषकले 
उत्पादन गरेका कृवष तथा पशपंुक्षी उपजको लागत न्यूबनकरर् गरर उत्पाददत िस्तलुाई िजार 
प्रबतस्पधी िनाउँदै कृषकलाई बनयबमत प्रोत्सहान गरर उत्पादन र उत्पादकत्व िवृि गराउनपुने 
आवश्यकता छ । दगु्ध उत्पादन, संकलन, तथा ववतरर् गने दगु्ध सहकारी संस्थालाई जजम्मेवार 
िनाई उक्त संस्था मार्य त दूध बिक्री गने कृषकहरुलाई बिक्री पररमार्का आधारमा अनदुान 
उपलब्ध गराउँदा कृषक िगयमा उत्साह िढ्न गई हाल बिद्यमान उत्पादनमा िवृि समेत भई 
कृषकलाई प्रबतस्पधी तथा व्यवसावयक िनाउन अन्नपरु्य गाउँपाबलकाको कायायलयले आ,ि 
२०७९/८० को नीबत तथा काययक्रम मार्य त कृषकलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनदुान 
सहयोग गनयको लाबग नीबत तथा िजेटको ब्यवस्था गरे अनसुार अन्नपरु्य गाउँपाबलकाले "दगु्ध 
उत्पादक कृषकलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनदुान सहगोग काययक्रम काययबिबध, 
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२०७९"स्थानीय तह संचालन बनयमावलीको अबधनमा रही अनदुान ववतरर् प्रकृयालाई व्यवजस्थत, 
सरल, सहज, प्रभावकारी तथा पारदशी िनाउन यो काययबिबध तयार गरर लाग ुगररयको छ ।  

 

पररच्छेद १ 

प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भः  

क. यस काययबिबधको नाम "दगु्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहान 
अनदुान सहयोग काययक्रम काययबिबध, २०७९" रहेको छ ।  

ख. यो काययबिबध अन्नपरु्य गाउँपाबलका भरी काययपाबलकाको बिधान सबमबतले पास गरेपबछ 
लागू हनुेछ ।  

२. पररभाषाः बिषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययबिबधमाः 
क. "कायायलय" भन्नाले अन्नपरु्य गाउँपाबलका,गाउँकाययपाबलकाको कायायलय,माछापोखरी          

,कास्की सम्झन ुपदयछ ।  

ख. "काययबिबध" भन्नाले कायायलयले तयार पारेको दगु्ध उत्पादन कृषकलाई उत्पादनको 
आधारमा प्रोत्साहान अनदुान सहयोग काययक्रम काययबिबध,२०७९ सम्झन ुपदयछ ।  

ग. "सबमबत" भन्नाले दर्ा ६ अनसुारको सबमबत सम्झन ुपदयछ ।  

३. उद्दशे्यहरुः  

 क.दूधको गरु्स्तरमा सधुार गरर मापदण्ड अनसुार दगु्ध उत्पादन क्षेत्रलाई प्रबतस्पधायत्मक,      
प्रबतष्ठीत, सम्माबनत एिं ददगो रुपले ववकास गने ।  

 ख. अनदुान ववतरर् नीबतलाई उत्पादनमा आधाररत िनाउने ।  

 ग. ठुला ,साना तथा बसमान्तकृत कृषकहरुलाई संगदठत तथा िजारमखुी िनाउने ।  

 घ. अनदुान ववतरर् प्रकृयालाई सरल, सहज, प्रभावकारी तथा पारदशी िनाउने ।  

४. काययक्रम संचालन प्रकृया  

क. दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरुलाई लजक्षत गरी अनसूुची १ को ढाँचामा प्रस्ताव आव्हान     
गररने छ ।  

ख. दगु्ध उत्पादन सहकारी संस्थाहरुले तोकीएको म्याद बभत्र अनसूुची २ को ढाँचामा सम्िजन्धत      
वडा कायायलको बसर्ाररस सवहत पश ुसेवा शाखामा आवेदन ददनपुनेछ । यस काययक्रममा सजम्मबलत 
हनु चाहने सहकारी संस्थाले दर्ा ५ िमोजजम मापदण्ड परुा गरेको हनुपुनेछ ।   
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ग. दगु्ध उत्पादन सहकारी संस्थाहरुिाट आएका आवेदनहरुलाई अनदुान व्यवस्थापन तथा मूल्याङ्कन 
सबमबतले  स्वीकृत गनेछ।  

घ. अनदुानको लाबग छनौट भएका दगु्ध उत्पादक सहकारी संघ/संस्थासंग कायायलयले अनसूुची ३ 
िमोजजम सम्झौता गनेछ ।  

ङ. सम्झौता पबछ छनौट भएका दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरुलाई कायायलयिाट बिबनयोजजत 
िजेटको पररबधबभत्र रही उक्त संस्थाको नाममा संचालन भएको िैंक खातामा अनदुान रकम उपलब्ध 
गराउन ेछ ।  

च. अनदुान रकम प्राप्त गनयको लाबग सहकारी संस्थामा आवि भएका कृषकहरुलाई दैबनक ५ लीटर 
दधु बनयबमत रुपमा िषय भरी बिवक्र गरेका, सहकारी संस्थाहरुमा दधु संकलन रेकडय तथा अबडट 
ररपोटयका आधारमा प्रबत बलटर दधुको परल मूल्यमा  रु.१ (अक्षरुपी एक रुपैया मात्र) उपलब्ध 
गराईनेछ।  

छ. दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरुले आरू्मा आिि वा उक्त संस्थामा दधु संकलन गने मापदण्ड 
परुा गरेका कृषकहरुलाई अनदुान रकम िैंक/ बित्तीय संस्थामा रहेको खातामा जम्मा गरेको वा 
ब्यजक्तलाई िझुाएको प्रमार् सवहतको पूर्य वववरर् कायायलयमा तोकीएको समयमै पेश गनुयपनेछ । 

 

५ .दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको मापदण्डः दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको मापदण्ड देहाय 
िमोजजमको हनुेछः  

क. दैबनक संकबलत दूध, दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्था आरै्ले प्रशोधन गने वा अन्य डेरी       
उद्योगलाई बिक्री गरी दूध र दगु्ध जन्य पदायथहरुको िेचबिखनको प्रिन्ध गरेको हनुपुनेछ ।  

ख. गत आ.ि को श्रावर् मवहना देजख अषाढ मसान्त सम्म गरेको दधुको कारोवारको माबसक 
अबभलेख प्रमाजर्त गरी पेश गनुयपनेछ ।   

ग. सहकारीले कारोवार गने गरेको दूधको गरु्स्तर न्यूनतम मापदण्ड बभत्र परेको हनुपुने ।  

घ. सम्िजन्धत सहकारीले आरू्मा आिि भएका कृषकहरुलाई मापदण्ड िनाई अनदुान ववतरर् गरी 
कायायलयमा अनदुान ववतरर् गरेको प्रमार् कायायलयमा तोकीएको समय बभत्र पेश गनुयपनेछ । 
अनदुान ववतरर् पारदशी तवरले गरेको हनुपुनेछ साथै सही तररकाले अनदुान ववतरर् गरेको 
नपाईएमा सहकारी संस्थालाई कायायलयले कानून िमोजजम कारवाही गनय सक्नेछ । 
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६. सबमबत सम्िजन्ध व्यवस्थाः  

6.१ काययक्रम संचालनको लाबग देहाय िमोजजमको अनदुान व्यवस्थापन तथा मूल्याङ्कन सबमबत गठन 
हनुे छ ।   

क.आबथयक ववकास सबमबतको संयोजक अन्नपरु्य गाउँपाबलकाको कायायलय संयोजक  

ख. शाखा प्रमखु,     सहकारी शाखा, अ.गा.पा. को कायायलय  सदस्य  

ग, शाखा प्रमखु,        पश ुसेवा शाखा, अ.गा.पा.को कायायलय      सदस्य-सजचव 

6.2 अनदुान व्यवस्थापन तथा मूल्याङ्कन सबमबतले आवश्यकता अनसुार कुनै बिज्ञ, बिशेषज्ञ वा 
पदाबधकारीलाई सबमबतको िैठकमा आमन्त्रर् गनय सक्नेछ ।  

6.३ अनदुान व्यवस्थापन तथा मूल्याङ्कन सबमबतको काम, कतयव्य र अबधकारः यस सबमबतको काम, 
कतयव्य र अबधकार देहाय िमोजजमको हनुेछः- 
(क) अवश्यक परेमा सबमबतले वर्ल्ड प्रमार्ीकरर् टोली गठन,गरु्स्तर मापन, तथा सहजीकरर् गरी 
कायय गराउन।े    

(ख) अनदुान रकम तोक्न े। 

(ग) दगु्ध उत्पादन सहकारीहरुको स्थलगत अनगुमन र बनररक्षेर् गरर अनदुान व्यवस्थापन तथा 
मूल्याङ्कन सबमबतले प्रबतवेदनको आधारमा औजचत्य हेरी बसर्ाररस सगै स्वीकृत/अजस्िकृत गने छ ।  

७. अनगुमन, मूल्याङ्कन तथा प्रबतवेदन सम्िजन्ध व्यवस्थाः  

यस काययक्रमको अनगुमन कायायलयले आवश्यकता अनसुार गनेछ । अनगुमन/ बनरीक्षर् प्रबतवेदन 
प्रमखु प्रशासकीय अबधकृत मार्य त प्रमार्ीत गरी आवश्यक भएमा काययपाबलका िैठक वा अन्य 
सबमबतहरुमा पेश गररन ेछ ।  

८. आबथयक प्रशासन सेवाः यस काययववबध िमोजजम गठन भएका सबमबतहरुको िैठकमा उपजस्थत 
पदाबधकारीहरुलाई काययमा थप जजम्मेवारी तथा प्रोत्सहानको लाबग िैठक भत्ता कायायलयिाट 
बनयमअनसुार उपलब्ध हनुेछ । अनगुमन, मूल्याङ्कन तथा स्थलगत बनरीक्षर् काययमा खवटदा 
खटाईएका व्यजक्तहरुलाई बनयमानसुार भत्ता कायायलयिाट भकु्तानी हनुेछ ।  

९. थपघट वा हेररे्रः यस कायायलयको कायायन्वयन पक्षलाई थप व्यवजस्थत र प्रभावकारी िनाउन 
कायायलयले आवश्यकता अनसुार गाउँकाययपाबलका िैठकिाट थपघट, हेररे्र तथा खारेज गनय सक्नेछ 
।   
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                                                                अनसूुची १ 

(िुदँा ४ को “क” सग सम्िन्धी ) 
अन्नपरु्य गाउँपाबलका 

गाउँकाययपाबलकाको कायायलय, माछापोखरी,कास्की 
दगु्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादकको आधारमा प्रोत्साहान अनदुान सहगोग काययक्रममा 
कृषकहरुलाई दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्था मार्य त अनदुान उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लाबग 
प्रस्ताव आव्हानको ढाँचाः  

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

अन्नपरु्य गाउँपाबलका, गाउँकाययपाबलको कायायलय,माछापोखरी ,कास्कीको आबथयक िषय २०७९/८० 
मा स्वीकृत दगु्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादकको आधारमा प्रोत्साहान अनदुान सहगोग काययक्रम 
अनसुार ईच्छुक योग्यता पगेुका दगु्ध उत्पादन सहकारी संस्थाले यो सचुना प्रकाशन भएको बमबतले 
३५ ददन बभत्र यस कायायलयलमा बनम्न अनसुारका कागजात वववरर् सवहत दूधमा अबधकतम रु. १ 
प्रबत बलटर दैबनक १० ली भन्दा माबथ सहकारीको मार्य त दधु बिवक्र गरेका कृषकहरु लाई 
प्रोत्साहन अनदुानको लाबग प्रस्ताव पेश गनुयहनु यो सूचना प्रकाशन गररएको व्यहोरा अनरुोध छ । 
आवश्यक संजक्षप्त कायययोजना तथा अन्य आवश्यक अनसूुचीहरु सम्िजन्धत वडा कायायलयिाट प्राप्त 
गनय सवकने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ ।  

आवश्यक कागजातहरुः  

१. अनसूुची २ िमोजजमको आवेदन पत्र ।  

२. सहकारी संस्था दताय प्रमार् पत्रको छायाँप्रबत (नववकरर् गनुयपने भएमा सो समेत गरेको) । 

३. पान दताय प्रमार् पत्र तथा कर चकु्ता प्रमार् पत्रको छायाँप्रबत ।  

४. गत आ.िको प्रमाजर्त अबडट ररपोटयको छायाँ प्रबत । 

५. सहकारीको काययसबमबत िैठको अनदुान उपलब्ध गराई पाउँ भने्न व्यहोराको बनर्यय प्रबत ।  

६. अनसूुची ५ िमोजजमको वववरर् भरेको वववरर् र्ारम ।  

७. सम्िजन्धत वडा कायायलयको बसर्ाररस पत्र ।  
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अनसूुची २ 

 दैबनक १० ली भन्दा माबथ सहकारीको मार्य त दधु बिवक्र गरेका कृषकहरु लाई प्रोत्साहन 

 (िुदँा ४ को “ख” सग सम्िन्धी ) 
दगु्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादकको आधारमा प्रोत्साहान अनदुान सहगोग काययक्रममा सहकारी 
संस्थाले कायायलयमा ददने आवेदन पत्रको ढाँचा 

         बमबतः २०...../...../.... 
  श्री प्रमखु प्रशासकीय अबधकृतज्यू, 
   अन्नपरु्य गाउँपाबलका 

गाउँकाययपाबलकाको कायायलय, माछापोखरी,कास्की ।  

 

बिषयः दगु्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादकको आधारमा प्रोत्साहान अनदुान सहगोग काययक्रममा 
सहभागी हनु पाउँ । 

महोदय,  

प्रस्ततु बिषयमा ताहाँ कायायलयको बमबत.............................. गते प्रकाशन गररएको सूचना अनसुार यस 
..................................दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्था,......................ले दगु्ध उत्पादक कृषकलाई 
उत्पादकको आधारमा प्रोत्साहान अनदुान सहगोग काययक्रमको लाबग काययक्रममा समािेश हनु ईच्छुक 
रहेकाले तपशील अनसुारका कागजात सवहत यो बनवेदन पेश गरेका छौं ।  

तपशीलः  

१. सहकारी संस्था दताय प्रमार् पत्रको छायाँप्रबत (नववकरर् गनुयपने भएमा सो समते गरेको) । 

२. पान दताय प्रमार् पत्र तथा कर चकु्ता प्रमार् पत्रको छायाँप्रबत ।  

३. गत आ.िको प्रमाजर्त अबडट ररपोटयको छायाँ प्रबत ।  

४. सहकारीको काययसबमबत िैठको अनदुान उपलब्ध गराई पाउँ भने्न व्यहोराको बनर्यय प्रबत ।  

५. अनसूुची ४ िमोजजमको वववरर् भरेको र्ारम ।  

६. ............ नं. वडा कायायलयको बसर्ाररस पत्र ।          बनवेदक  

 नाम थरः  

 पदः  

ठेगानाः  

सम्पकय  नं 

                                                 संस्थाको छापः   
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                                     अनसूुची ३ 

                       (िुदँा ४ को “घ” सग सम्िन्धीत ) 
                           दईु पक्षीय सम्झौता पत्र 

अन्नपरु्य गाउँपाबलका, गाउँकाययपाबलकाको कायायलय, माछापोखरी कास्की (यस पबछ प्रथम पक्ष 
भबनन)े र ........दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्था, ..... (यस पबछ दोस्रो पक्ष भबनन)े िीच 
उत्पादक कृषकलाई उत्पादकको आधारमा प्रोत्साहान अनदुान सहगोग काययक्रममा तपशीलका 
शतयहरुको अबधनमा रही यो सम्झौता दिैु पक्षिाट पालना गने/गराउने गरी दईुपक्षीय सम्झौता 
गररएको छ ।  

तपशीलः  

१. प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई स्वीकृत भए अनसुारको रकम रु. ... (अक्षरुपी....)दोस्रो पक्षलाई 
िैंक खातामा  िैंक खातामा एकमषु्ट रुपमा एकाउण्ट पेयी चेक मार्य त जम्मा गररददनेछ ।  

२. दोस्रो पक्षले वडा सबमबतका सदस्य समेतको उपजस्थबतमा काययसबमबत िैठक िसी मापदण्ड 
तयार पारी कृषकलाई कुनै भेदभाव नहनुे गरी दैबनक ५ ली भन्दा माबथ बनयबमत िषय भरी 
सहकारीको मार्य त दधु बिवक्र गरेका कृषकहरु लाई प्रबत ली रु १ का दरले प्रोत्साहन 
मापदण्ड िमोजजम अनदुान रकम कृषकलाई  बितरर् गनुयपनेछ ।  

३. दोस्रो पक्षले प्रथम पक्ष समक्ष अनदुान उपलब्ध गराएको भरपाई यस सम्झौता पश्चात रकम 
उपलब्ध भएको िवढमा एक मवहना बभत्र पेश गनुयपनेछ ।  

४. अनदुानको रुपमा प्राप्त रकमलाई कुनै पबन वाहानामा अन्य संचालन तथा व्यवस्थापन खचयमा 
कटाउन पाउने छैन ।  

५. दोस्रो पक्षले अनदुान रकमको चेक प्राप्त पश्चात एक मवहना सम्म पबन कृषकलाई रकम 
ववतरर् गनय नसकेमा वा दरुुपयोग गरेको पाईएमा प्रथम पक्षले कानून िमोजजम काययवाहीको 
लाबग प्रकृया अगाबड िढाउन सक्नेछ ।  

६. अनदुान ववतरर् काययपारदशी तथा प्रभावकारी कायायन्वयनको लाबग दोस्रो पक्षले जजम्मेवारी 
बलनपुनेछ ।  

यस सम्झौतामा उजल्लजखत कुराहरु यसै िमोजजम तथा अन्य कुराहरुको हकमा प्रचबलत 
कानून िमोजजम हनुेछ ।  

दोस्रो पक्ष   बमबतः २०..../...../......   प्रथम पक्ष  

दस्तखतः        दस्तखतः  

नामः         नामः  

पदः         पदः  

सहकारी संस्थाको नामः      कायायलयको नामः  

ठेगानाः        ठेगानाः  

        छापः         छापः  
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                                                               अनसूुची  ४  

(िुदँा नं ५ सग सम्िन्धीत) 
उत्पादक कृषकलाई उत्पादकको आधारमा प्रोत्साहान अनदुान सहगोग काययक्रममा सहभागी हनुे 

दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको वववरर्ः 
१. सहकारी संस्थाको नामः  

२. ठेगानाः  

३. सहकारी दताय बमबतः  

४. कूल सदस्य संखयाः  

५. गत िषयको कूल दूध संकलन बलटरमाः औषत दैबनकः........    .बल., माबसकः ...........             
.बल., र िावषयकः .......              बल.  

६. गत िषयको अबधकतम दधु संकलन मवहना र पररमार्ः ................ मवहना, ...............बल. 
७. गत िषयको न्यूनतम दूध संकलन मवहना र पररमार्ः ................ मवहना, ...............बल.  

८. बमल्क एनलाईजरको प्रयोगको अवस्थाः भएको/ नभएको ..................... 
९. िावषयक साधरर् सभाको अवस्थाः भएको/ नभएको 
10. जम्मा संकलन केन्रः                  

11. दूध उत्पादन गने कृषकको संखयाः  

१२. पश ुिीमा गरेका कृषकको संखयाः  

१३. रेकडय राख्न कम््यटुर प्रयोगको अवस्थाः भएको/ नभएको 
१४. सहकारीको जचबलङ सेण्टरको अवस्थाः भएको/नभएको भएमा कबत क्षमताको भएकोः  

१५. दूधको बिबिबधकरर्को अवस्थाः भएको/नभएको 
१६. सहकारीको संचालक सबमबतको िैठकको अवस्थाः बनयबमत/अबनयबमत 

१७.दैबनक ५  बलटर दधु िषय भरर बिवक्र गने कृषयक संखया ...........  दधु ली ................... 
 

प्रमाजर्करर् बमबत : २०७९ भार ५  

राजपत्रमा प्रकाजशत बमबत : २०७९ भार ५       आज्ञाले, 

खेमराज देबकोटा  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 

 


