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दगु्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनदुान सहयोग काययक्रम 
काययविधध, २०७७ 

प्रस्तािनााः माछापचु्छ्रे गाउँपाधलका पशपंुक्षी विकासको क्षेत्रमा धनरन्तर वक्रयाशील रहदै 
आएको छ। कृषकले उत्पादन गरेका कृवष तथा पशपंुक्षी उपजको लागत न्यूधनकरण 
गरी उत्पाददत बस्तलुाई बजार प्रधतस्पधी बनाउँदै कृषकलाई धनयधमत प्रोत्सहान गरर 
उत्पादन बृवि गराउनपुन ेआिश्यकता छ । दगु्ध उत्पादन, संकलन, तथा वितरण गने 
दगु्ध सहकारी संस्थालाई जजम्मेिार बनाई उक्त संस्था मार्य त दूध धबक्री गने 
कृषकहरुलाई धबक्री पररमाणका आधारमा अनदुान उपलब्ध गराउँदा कृषक बगयमा 
उत्साह बढ्न गई हाल धबद्यमान उत्पादनमा बृवि समेत भई कृषकलाई प्रधतस्पधी तथा 
व्यिसावयक बनाउन माछापचु्छ्रे गाउँपाधलका कायायलय आ,ब २०७७/७८ को नीधत तथा 
काययक्रम मार्य त कृषकलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनदुान सहयोग गनयको लाधग 
बजेटको ब्यिस्था भए अनसुार माछापच्छ्रे गाउँपाधलकाले "दगु्ध उत्पादक कृषकलाई 
उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनदुान सहगोग काययक्रम काययधबधध, २०७७" बनाई 
अनदुान वितरण प्रकृयालाई व्यिजस्थत, सरल, सहज, प्रभािकारी तथा पारदशी बनाउन यो 
काययधबधध तयार गरर लाग ुगरेको छ ।  

गाउँ काययपाधलकाको धमधत २०७७ काधतयक ०४ गतेको बैठकबाट स्िीकृत। 

पररच्छ्छेद १ 

प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस काययधबधधको नाम "दगु्ध उत्पादक कृषकलाई 
उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहान अनदुान सहयोग काययक्रम काययधबधध, २०७७" 
रहेको छ ।  

(२) यो काययधबधध माछापचु्छ्रे गाउँपाधलका भरी तरुुन्त लागू हनुेछ ।  

२. पररभाषााः धबषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययधबधधमााः 
(क) "कायायलय" भन्नाले माछापच्छ्रे गाउँपाधलका,गाउँकाययपाधलकाको 

कायायलय, लाहाचोक, कास्की सम्झन ुपदयछ । 

(ख) "काययधबधध" भन्नाले कायायलयले तयार पारेको दगु्ध उत्पादन 
कृषकलाई उत्पादकको आधारमा प्रोत्साहान अनदुान सहयोग 
काययक्रम काययधबधध,२०७७ सम्झन ुपदयछ ।  
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(ग) "सधमधत" भन्नाले दर्ा ६ अनसुारको सधमधत सम्झन ुपदयछ ।  

३. उदे्यश्यहरु 

(क) दधुको गणुस्तरमा सधुार गरर मापदण्ड अनसुार दगु्ध उत्पादन 
क्षेत्रलाई प्रधतस्पधायत्मक, प्रधतष्ठीत, सम्माधनत एबं ददगो रुपले विकास 
गने ।  

(ख) अनदुान वितरण नीधतलाई उत्पादनमा आधाररत बनाउने ।  

(ग) ठुला ,साना तथा धसमान्तकृत कृषकहरुलाई संगदठत तथा बजारमखुी 
बनाउने । 

(घ) अनदुान वितरण प्रकृयालाई सरल, सहज, प्रभािकारी तथा पारदशी 
बनाउने ।  

४. काययक्रम संचालन प्रकृया  

(क) दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरुलाई लजक्षत गरी अनसूुची १ को 
ढाँचामा प्रस्ताि आव्हान गररने छ ।  

(ख) दगु्ध उत्पादन सहकारी संस्थाहरुले तोकीएको म्याद धभत्र अनसूुची 
२ को ढाँचामा सम्बजन्धत िडा कायायलको धसर्ाररस सवहत पश ुसेिा 
शाखामा आिेदन ददनपुनेछ । यस काययक्रममा सजम्मधलत हनु चाहने 
सहकारी संस्थाले दर्ा ५ बमोजजम मापदण्ड परुा गरेको हनुपुनेछ।   

(ग) दगु्ध उत्पादन सहकारी संस्थाहरुबाट आएका आिेदनहरुलाई 
अनदुान व्यिस्थापन तथा मूल्याङ्कन सधमधतले  स्िीकृत गनेछ।  

(घ) अनदुानको लाधग छनौट भएका दगु्ध उत्पादक सहकारी 
संघ/संस्थासंग कायायलयले अनसूुची ३ बमोजजम सम्झौता गनेछ ।  

(ङ) सम्झौता पधछ छनौट भएका दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरुलाई 
कायायलयबाट धबधनयोजजत बजेटको पररधधधभत्र रही उक्त संस्थाको 
नाममा संचालन भएको बैंक खातामा अनदुान रकम उपलब्ध 
गराउने छ ।  

(च) अनदुान रकम प्राप्त गनयको लाधग सहकारी संस्थामा आिि भएका 
कृषकहरुलाई सहकारी संस्थाहरुमा दधु संकलन रेकडय तथा अधडट 
ररपोटयका आधारमा प्रधत धलटर दधुको परल मूल्यमा  रु.२५ 
पैसा(अक्षरुपी पच्छ्चीस पसैा मात्र) उपलब्ध गराईनेछ।  
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(छ) दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरुले आरू्मा आबि िा उक्त 
संस्थामा दधु संकलन गने मापदण्ड परुा गरेका कृषकहरुलाई 
अनदुान रकम बैंक/ धबत्तीय संस्थामा रहेको खातामा जम्मा गरेको 
िा ब्यजक्तलाई बझुाएको प्रमाण सवहतको पूणय वििरण कायायलयमा 
तोकीएको समयमै पेश गनुयपनेछ । 

 

५. दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको मापदण्डाः दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको 
मापदण्ड देहाय बमोजजमको हनुेछाः  

(क) दैधनक संकधलत दूध, दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्था आरै्ले 
प्रशोधन गने िा अन्य डेरी उद्योगलाई धबक्री गरी दूध र दगु्ध जन्य 
पदायथहरुको बेचधबखनको प्रबन्ध गरेको हनुपुनेछ ।  

(ख) गत आ.ब को श्रािण मवहना देजख अषाढ मसान्त सम्म गरेको 
दधुको कारोिारको माधसक अधभलेख प्रमाजणत गरी पेश गनुयपनेछ ।   

(ग) सहकारीले कारोिार गने गरेको दूधको गणुस्तर न्यूनतम मापदण्ड 
धभत्र परेको हनुपुने ।  

(घ) सम्बजन्धत सहकारीले आरू्मा आबि भएका कृषकहरुलाई मापदण्ड 
बनाई अनदुान वितरण गरी कायायलयमा अनदुान वितरण गरेको 
प्रमाण कायायलयमा तोकीएको समय धभत्र पेश गनुयपनेछ । अनदुान 
वितरण पारदशी तिरले गरेको हनुपुनेछ साथै सही तररकाले अनदुान 
वितरण गरेको नपाईएमा सहकारी संस्थालाई कायायलयले कानून 
बमोजजम कारिाही गनय सक्नेछ ।  

६. सधमधत सम्बजन्ध व्यिस्थााः (१)काययक्रम संचालनको लाधग देहाय बमोजजमको अनदुान 
व्यिस्थापन तथा मूल्याङ्कन सधमधत गठन हनुे छ ।   

(क) आधथयक विकास सधमधतको संयोजक - संयोजक  

(ख) शाखा प्रमखु, सहकारी शाखा  - सदस्य 

(ग) शाखा प्रमखु, पश ुसेिा शाखा       - सदस्य-सजचि 

(२) अनदुान व्यिस्थापन तथा मूल्याङ्कन सधमधतले आिश्यकता अनसुार कुनै धबज्ञ, 
धबशेषज्ञ िा पदाधधकारीलाई सधमधतको बैठकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ ।  
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(३) अनदुान व्यिस्थापन तथा मूल्याङ्कन सधमधतको काम, कतयव्य र अधधकाराः 
यस सधमधतको काम, कतयव्य र अधधकार देहाय बमोजजमको हनुेछाः- 

(क) अिश्यक परेमा सधमधतले वर्ल्ड प्रमाणीकरण टोली गठन तथा 
सहजीकरण गरी कायय गराउने। 

(ख) अनदुान रकम तोक्ने । 

(ग) दगु्ध उत्पादन सहकारीहरुको स्थलगत अनगुमन र धनररक्षेण गरर 
अनदुान व्यिस्थापन तथा मूल्याङ्कन सधमधतले प्रधतिेदनको आधारमा 
औजचत्य हेरी धसर्ाररस सगै स्िीकृत गने छ ।  

७. अनगुमन, मूल्याङ्कन तथा प्रधतिेदन सम्बजन्ध व्यिस्थााः  

यस काययक्रमको अनगुमन कायायलयले आिश्यकता अनसुार गनेछ । अनगुमन/ धनरीक्षण 
प्रधतिेदन प्रमखु प्रशासकीय अधधकृतले प्रमाणीत गरी आिश्यक भएमा काययपाधलका बैठक 
िा अन्य सधमधतहरुमा पेश गनेछ ।  

८. आधथयक प्रशासन सेिााः यस काययविधध बमोजजम गठन भएका सधमधतहरुको बैठकमा 
उपजस्थत पदाधधकारीहरुलाई काययमा थप जजम्मेिारी तथा प्रोत्सहानको लाधग बैठक भत्ता 
कायायलयबाट धनयमअनसुार उपलब्ध हनुेछ । अनगुमन, मूल्याङ्कन तथा स्थलगत धनरीक्षण 
काययमा खवटदा खटाईएका व्यजक्तहरुलाई धनयमानसुार भत्ता कायायलयबाट भकु्तानी हनुेछ 
।  

९. थपघट िा हेररे्राः यस कायायलयको कायायन्ियन पक्षलाई थप व्यिजस्थत र 
प्रभािकारी बनाउन कायायलयले आिश्यकता अनसुार गाउँकाययपाधलका बैठकबाट थपघट, 
हेररे्र तथा खारेज गनय सक्नेछ ।   
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अनसूुची १ 

(बुदँा ४ को “क” सग सम्बन्धी ) 
माछापचु्छ्रे गाउँपाधलका 

गाउँकाययपाधलकाको कायायलय, लाहाचोक,कास्की 
दगु्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादकको आधारमा प्रोत्साहान अनदुान सहगोग काययक्रममा 
कृषकहरुलाई दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्था मार्य त अनदुान उपलब्ध गराउने प्रयोजनको 
लाधग प्रस्ताि आव्हानको ढाँचााः  

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

माछापचु्छ्रे गाउँपाधलका, गाउँकाययपाधलको कायायलय, लाहाचोक ,कास्कीको आधथयक बषय 
२०७७/७८ मा स्िीकृत दगु्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादकको आधारमा प्रोत्साहान 
अनदुान सहगोग काययक्रम अनसुार ईच्छ्छुक दगु्ध उत्पादन सहकारी संस्थाले यो सूचना 
प्रकाशन भएको धमधतले ३५ ददन धभत्र यस कायायलयलमा धनम्न अनसुारका कागजात 
वििरण सवहत दूधमा अधधकतम रु. २५ पैसा प्रधत धलटर अनदुानको लाधग प्रस्ताि पेश 
गनुयहनु यो सूचना प्रकाशन गररएको व्यहोरा अनरुोध छ । आिश्यक संजक्षप्त कायययोजना 
तथा अन्य आिश्यक अनसूुचीहरु सम्बजन्धत िडा कायायलयबाट प्राप्त गनय सवकने व्यहोरा 
समेत जानकारी गराईन्छ ।  

आिश्यक कागजातहरुाः  

१. अनसूुची २ बमोजजमको आिेदन पत्र ।  

२. सहकारी संस्था दताय प्रमाण पत्रको छायाँप्रधत (नविकरण गनुयपने भएमा सो समेत 
गरेको) । 

३. पान दताय प्रमाण पत्र तथा कर चकु्ता प्रमाण पत्रको छायाँप्रधत ।  

४. गत आ.बको प्रमाजणत अधडट ररपोटयको छायाँ प्रधत । 

५. सहकारीको काययसधमधत बैठको अनदुान उपलब्ध गराई पाउँ भने्न व्यहोराको 
धनणयय प्रधत ।  

६. अनसूुची ५ बमोजजमको वििरण भरेको वििरण र्ारम ।  

७. सम्बजन्धत िडा कायायलयको धसर्ाररस पत्र ।  
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अनसूुची २ 

 (बुदँा ४ को “ख” सग सम्बन्धी ) 
दगु्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादकको आधारमा प्रोत्साहान अनदुान सहगोग काययक्रममा 
सहकारी संस्थाले कायायलयमा ददने आिेदन पत्रको ढाँचा 

धमधताः २०7.../...../.... 
श्री प्रमखु प्रशासकीय अधधकृतज्यू, 
माछापचु्छ्रे गाउँपाधलका 
गाउँकाययपाधलकाको कायायलय, लाहाचोक,कास्की ।  

 

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

महोदय,  

प्रस्ततु धबषयमा ताहाँ कायायलयको धमधत.............................. गते प्रकाशन गररएको सूचना 
अनसुार यस ..................................दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्था,......................ले दगु्ध 
उत्पादक कृषकलाई उत्पादकको आधारमा प्रोत्साहान अनदुान सहगोग काययक्रमको लाधग 
काययक्रममा समाबेश हनु ईच्छ्छुक रहेकाले तपशील अनसुारका कागजात सवहत यो धनिेदन पेश 
गरेका छौं ।  

तपशीलाः  

१. सहकारी संस्था दताय प्रमाण पत्रको छायापँ्रधत (नविकरण गनुयपने भएमा सो समेत गरेको) । 

२. पान दताय प्रमाण पत्र तथा कर चकु्ता प्रमाण पत्रको छायापँ्रधत ।  

३. गत आ.बको प्रमाजणत अधडट ररपोटयको छायाँ प्रधत ।  

४. सहकारीको काययसधमधत बैठको अनदुान उपलब्ध गराई पाउँ भने्न व्यहोराको धनणयय प्रधत ।  

५. अनसूुची ५ बमोजजमको वििरण भरेको र्ारम ।  

६. ............ नं. िडा कायायलयको धसर्ाररस पत्र ।  

          धनिेदक  

नाम थराः  

पदाः  

     ठेगानााः  

     सम्पकय  नं. 
     सहकारी संस्थाक 

                                               संस्थाको छाँपाः   
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अनसूुची ३ 

(बुदँा ४ को “घ” सग सम्बन्धीत ) 
दईु पक्षीय सम्झौता पत्र 

माछापचु्छ्रे गाउँपाधलका, गाउँकाययपाधलकाको कायायलय, लाहाचोक कास्की (यस पधछ 
प्रथम पक्ष भधनने) र ...................................दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्था, 
.............................. (यस पधछ दोस्रो पक्ष भधनने) बीच उत्पादक कृषकलाई 
उत्पादकको आधारमा प्रोत्साहान अनदुान सहगोग काययक्रममा तपशीलका शतयहरुको 
अधधनमा रही यो सम्झौता दबैु पक्षबाट पालना गन/ेगराउने गरी दईुपक्षीय सम्झौता 
गररएको छ ।  

तपशीलाः  

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

२. दोस्रो पक्षले िडा सधमधतका सदस्य समेतको उपजस्थधतमा काययसधमधत बैठक बसी 
मापदण्ड तयार पारी कृषकलाई कुनै भेदभाि नहनुे गरी मापदण्ड बमोजजम 
अनदुान रकम कृषकलाई एकमषु्ट धबतरण गनुयपनेछ ।  

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

४. अनदुानको रुपमा प्राप्त रकमलाई कुनै पधन िाहानामा अन्य संचालन तथा 
व्यिस्थापन खचयमा कटाउन पाउने छैन ।  

५. दोस्रो पक्षले अनदुान रकमको चेक प्राप्त पश्चात एक मवहना सम्म पधन कृषकलाई 
रकम वितरण गनय नसकेमा िा दरुुपयोग गरेको पाईएमा प्रथम पक्षले काननू 
बमोजजम काययिाहीको लाधग प्रकृया अगाधड बढाउन सक्नेछ ।  

६. अनदुान वितरण काययपारदशी तथा प्रभािकारी कायायन्ियनको लाधग दोस्रो पक्षले 
जजम्मेिारी धलनपुनेछ ।  

७. यस सम्झौतामा उजल्लजखत कुराहरु यसै बमोजजम तथा अन्य कुराहरुको हकमा 
प्रचधलत कानून बमोजजम हनुेछ ।  

धमधताः २०७७/...../...... 
दोस्रो पक्ष       प्रथम पक्ष  

दस्तखताः        दस्तखताः  

नामाः         नामाः  

पदाः         पदाः  

सहकारी संस्थाको नामाः             कायायलयको नामाः  

ठेगानााः               ठेगानााः  

       छापाः         छापाः  
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अनसूुची रु ४  

(बुदँा नं ५ सग सम्बन्धीत) 
उत्पादक कृषकलाई उत्पादकको आधारमा प्रोत्साहान अनदुान सहगोग काययक्रममा 

सहभागी हनुे दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको वििरणाः 
१. सहकारी संस्थाको नामाः  

२. ठेगानााः  

३. सहकारी दताय धमधताः  

४. कूल सदस्य संखयााः  

५. गत बषयको कूल दूध संकलन धलटरमााः औषत दैधनकाः.......धल., माधसकाः......धल., 
र बावषयकाः .......धल.  

६. गत बषयको अधधकतम दूध संकलन मवहना र पररमाणाः ......... मवहना, ........धल. 
७. गत बषयको न्यूनतम दूध संकलन मवहना र पररमाणाः ........ मवहना, ..........धल.  

८. धमल्क एनलाईजरको प्रयोगको अिस्थााः भएको/ नभएको ..................... 
९. बावषयक साधरण सभाको अिस्थााः भएको/ नभएको 
10. जम्मा संकलन केन्राः  

11. दूध उत्पादन गने कृषकको संखयााः  

१२. पश ुबीमा गरेका कृषकको संखयााः  

१३. रेकडय राख्न कम््यटुर प्रयोगको अिस्थााः भएको/ नभएको 
१४. सहकारीको जचधलङ सेण्टरको अिस्थााः भएको/नभएको भएमा कधत क्षमताको 

भएकोाः  

१५. दूधको धबधबधधकरणको अिस्थााः भएको/नभएको 
१६. सहकारीको संचालक सधमधतको बैठकको अिस्थााः धनयधमत/अधनयधमत 

 


