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भाग – २ 

दगु्ध उत्पादक कृषकिाई उत्पादनको आधारिा प्रोत्साहन 
अनदुान सहयोग काययक्रि काययववलध,  
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देवघाट गाउँपालिका 
गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

देवघाट, तनहुँ 
गण्डकी प्रदेश, नेपाल 
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दगु्ध उत्पादक कृषकिाई उत्पादनको आधारिा प्रोत्साहन 
अनदुान सहयोग काययक्रि काययववलध,  

२०७८ 

गाउँ काययपालिकाको वैठकबाट स्वीकृत लिलत: २०७८/०८/१२ 

प्रिाशित लिलत: २०७८/०८/१६ 

 

प्रस्तावना: देवघाट गाउँपालिका पिपंुक्षी ववकासको क्षेत्रिा लनरन्तर वक्रयािीि 
रहदै आएको छ। कृषकिे उत्पादन गरेका कृवष तथा पिपंुक्षी उपजको िागत 
न्यूलनकरि गरी उत्पाददत बस्तिुाई बजार प्रलतस्पधी बनाउँदै कृषकिाई लनयलित 
प्रोत्साहन गरर उत्पादन बवृि गराउन ु पने आवश्यकता छ । दगु्ध उत्पादन, 

संकिन, तथा ववतरि गने दगु्ध सहकारी संस्थािाई शजम्िेवार बनाई उक्त संस्था 
िार्य त दूध लबक्री गने कृषकहरुिाई लबक्री पररिािका आधारिा अनदुान उपिब्ध 
गराउँदा कृषक बगयिा उत्साह बढ्न गई हाि लबद्यिान उत्पादनिा बवृि सिेत 
भई कृषकिाई प्रलतस्पधी तथा व्यवसावयक बनाउन देवघाट गाउँपालिका कायायिय 
आ.व. २०७८/०७९ को नीलत तथा काययक्रि िार्य त कृषकिाई उत्पादनको 
आधारिा प्रोत्साहन अनदुान सहयोग गनयको िालग बजटेको ब्यवस्था भए अनसुार 
देवघाट गाउँपालिकािे “दगु्ध उत्पादक कृषकिाई उत्पादनको आधारिा प्रोत्साहन 
अनदुान सहगोग काययक्रि काययलबलध, २०७८“ बनाई अनदुान ववतरि प्रकृयािाई 
व्यवशस्थत, सरि, सहज, प्रभावकारी तथा पारदिी बनाउन देवघाट गाउँपालिकाको 
प्रिासकीय काययववलध (लनयलित गने) ऐन, २०७४ को दर्ा ४ बिोशजि देवघाट 
गाउँपालिकािे यो काययलबलध तयार गरर िागू गरेको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाि र प्रारम्भः (१) यस काययलबलधको नाि “दगु्ध उत्पादक 
कृषकिाई उत्पादनको आधारिा प्रोत्साहन अनदुान सहयोग काययक्रि 
काययलबलध, २०७८” रहेको छ ।  
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(२) यो काययलबलध देवघाट गाउँपालिका भरी तरुुन्त िागू हनुेछ ।  

२. पररभाषाः लबषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस काययलबलधिाः  

क) “कायायिय” भन्नािे देवघाट गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको 
कायायिय, देवघाट, तनहूँ सम्झन ुपदयछ ।  

ख) “काययलबलध” भन्नािे कायायियिे तयार पारेको दगु्ध उत्पादक 
कृषकिाई उत्पादनको आधारिा प्रोत्साहान अनदुान सहयोग 
काययक्रि काययलबलध,२०७८ सम्झन ुपदयछ ।  

ग) “सलिलत” भन्नािे दर्ा ६ अनसुारको सलिलत सम्झन ुपदयछ । 

घ) “दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्था” भन्नािे दधु उत्पादन गने 
उदे्दश्यिे दताय भएका सरकारी संस्था वा दधुको उत्पादन गने 
उदे्दश्य सवहत दताय भएका कृवष सहकारी वा बहउुदे्दशश्यय 
सहकारी भने्न सम्झनपुदयछ  ।  

३. उद्दशे्यहरुः  

क) दधुको गिुस्तरिा सधुार गरर िापदण्ड अनसुार दगु्ध उत्पादन 
क्षेत्रिाई प्रलतस्पधायत्िक, प्रलतष्ठीत, सम्िालनत एबं ददगो रुपिे 
ववकास गने ।  

ख) अनदुान ववतरि नीलतिाई उत्पादनिा आधाररत बनाउने ।  

ग) ठूिा, साना तथा लसिान्तकृत कृषकहरुिाई संगदठत तथा 
बजारिखुी बनाउन े।  

घ) अनदुान ववतरि प्रकृयािाई सरि, सहज, प्रभावकारी तथा पारदिी 
बनाउने ।  

४. काययक्रि सञ्चािन प्रकृयाः (क) दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरुिाई 
िशक्षत गरी अनसूुची - १ को ढाँचािा प्रस्ताव आव्हान गररने छ । 

ख) दगु्ध उत्पादन सहकारी संस्थाहरुिे तोवकएको म्याद लभत्र 
अनसूुची २ को ढाँचािा सम्बशन्धत वडा कायायिको लसर्ाररस 
सवहत पि ुसेवा िाखािा आवेदन ददनपुनेछ । यस काययक्रििा 
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सशम्िलित हनु चाहन े सहकारी संस्थािे दर्ा ५ बिोशजि 
िापदण्ड पूरा गरेको हनुपुनेछ ।  

ग) दगु्ध उत्पादन सहकारी संस्थाहरुबाट आएका आवेदनहरुिाई 
अनदुान व्यवस्थापन तथा िूल्याङ्कन सलिलतिे स्वीकृत गनेछ ।  

घ) अनदुानको िालग छनौट भएका दगु्ध उत्पादक सहकारी 
संघ/संस्थासंग कायायियिे अनसूुची ३ बिोशजि सम्झौता गनेछ 
।  

ङ) सम्झौता पलछ छनौट भएका दगु्ध उत्पादक सहकारी 
संस्थाहरुिाई कायायियबाट लबलनयोशजत बजेटको पररलधलभत्र रही 
उक्त संस्थाको नाििा सञ्चािन भएको बैंक खातािा अनदुान 
रकि उपिब्ध गराउने छ ।  

च) अनदुान रकि प्राप्त गनयको िालग सहकारी संस्थािा आवि भएका 
कृषकहरुिाई सहकारी संस्थाहरुिा दधु संकिन रेकडय, 
ववलनयोशजत बजेट तथा अलडट ररपोटयका आधारिा प्रलत लिटर 
दधुको रु ०.५० पैसादेशख रु २। सम्ि (अक्षरुपी पचास पैसा 
देशख दईु रुवपया सम्ि िात्र) उपिब्ध गराईनेछ ।  

छ) दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरुिे आरू्िा आबि वा उक्त 
संस्थािा दधु संकिन गने िापदण्ड पूरा गरेका कृषकहरुिाई 
अनदुान रकि बैंक/ लबत्तीय संस्थािा रहेको खातािा जम्िा गरेको 
वा ब्यशक्तिाई बझुाएको प्रिाि सवहतको पूिय वववरि कायायियिा 
तोवकएको सियिै पेि गनुयपनेछ ।  

५. दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको िापदण्ड: दगु्ध उत्पादक सहकारी 
संस्थाको िापदण्ड देहाय बिोशजिको हनुेछः 
क) दैलनक संकलित दूध, दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्था आरै्िे 

प्रिोधन गने वा अन्य डेरी उद्योगिाई लबक्री गरी दूध र दगु्ध 
जन्य पदाथयहरुको बेचलबखनको प्रबन्ध गरेको हनुपुनेछ ।  
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ख) गत आ.ब को श्रावि िवहना देशख आषाढ िसान्त सम्ि गरेको 
दधुको कारोवारको िालसक अलभिेख प्रिाशित गरी पेि गनुयपनेछ 
।  

ग) सहकारीिे कारोवार गने गरेको दूधको गिुस्तर न्यूनति 
िापदण्ड लभत्र परेको हनुपुने ।  

घ) सम्बशन्धत सहकारीिे आरू्िा आबि भएका कृषकहरुिाई 
िापदण्ड बनाई अनदुान ववतरि गरी कायायियिा अनदुान ववतरि 
गरेको प्रिाि कायायियिा तोवकएको सिय लभत्र पेि गनुयपनेछ 
। अनदुान ववतरि पारदिी तवरिे गरेको हनुपुनेछ साथै सही 
तररकािे अनदुान ववतरि गरेको नपाईएिा सहकारी संस्थािाई 
कायायियिे कानून बिोशजि कारवाही गनय सक्नेछ ।  

६. सलिलत सम्बन्धी व्यवस्था: (१) काययक्रि सञ्चािनको िालग देहाय 
बिोशजिको अनदुान व्यवस्थापन तथा िूल्याङ्कन सलिलत गठन हनुे छ 
।  

क) आलथयक ववकास सलिलतको संयोजक
 

- संयोजक  

ख) िाखा प्रिखु, सहकारी िाखा 
 

- सदस्य  

ग) िाखा प्रिखु, पि ु सेवा िाखा 
 

- सदस्य-सशचव 

(२) अनदुान व्यवस्थापन तथा िूल्याङ्कन सलिलतिे आवश्यकता अनसुार 
कुनै लबज्ञ, लबिेषज्ञ वा पदालधकारीिाई सलिलतको बैठकिा आिन्त्रि 
गनय सक्नेछ ।  
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(३) अनदुान व्यवस्थापन तथा िूल्याङ्कन सलिलतको काि, कतयव्य र 
अलधकारः यस सलिलतको काि, कतयव्य र अलधकार देहाय बिोशजिको 
हनुेछः–  

(क) आवश्यक परेिा सलिलतिे वर्ल्ड प्रिािीकरि टोिी गठन 
तथा सहजीकरि गरी कायय गराउन।े  

(ख) अनदुान रकि तोक्ने ।  

(ग) दगु्ध उत्पादन सहकारीहरुको स्थिगत अनगुिन र लनररक्षि 
गरर अनदुान व्यवस्थापन तथा िूल्याङ्कन सलिलतिे प्रलतवेदनको 
आधारिा औशचत्य हेरी लसर्ाररस सगै स्वीकृत गने छ ।  

७. अनगुिन, िूल्याङ्कन तथा प्रलतवेदन सम्बन्धी व्यवस्थाः यस काययक्रिको 
अनगुिन कायायियिे आवश्यकता अनसुार गनेछ । अनगुिन/ 

लनरीक्षि प्रलतवेदन प्रिखु प्रिासकीय अलधकृतिे प्रिाशित गरेपलछ 
अनदुान रकि भकु्तानी हनुेछ । 

८. सेवा सवुवधा: यस काययववलध बिोशजि गठन भएका सलिलतहरुको 
बैठकिा उपशस्थत पदालधकारीहरुिाई काययिा थप शजम्िेवारी तथा 
प्रोत्सहानको िालग बैठक भत्ता कायायियबाट लनयिानसुार उपिब्ध 
हनुेछ । अनगुिन, िूल्याङ्कन तथा स्थिगत लनरीक्षि काययको प्रलतवेदन 
प्राप्त भएपलछ सो काययिा सम्िग्न व्यशक्तहरुिाई लनयिानसुार भत्ता 
कायायियबाट भकु्तानी हनुेछ ।  

९. थपघट वा हेररे्र: यस कायायियको कायायन्वयन पक्षिाई थप 
व्यवशस्थत र प्रभावकारी बनाउन कायायियिे आवश्यकता अनसुार 
गाउँकाययपालिका बैठकबाट थपघट, हेररे्र तथा खारेज गनय सक्नेछ 
।  
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अनसूुची - १ 

(दर्ा ४ को “क” सँग सम्बशन्धत) 
दगु्ध उत्पादक कृषकिाई उत्पादकको आधारिा प्रोत्साहान अनदुान सहगोग 
काययक्रििा कृषकहरुिाई दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्था िार्य त अनदुान 

उपिब्ध गराउने प्रयोजनको िालग प्रस्ताव आव्हानको ढाँचाः 
देवघाट गाउँपालिका 
गाउँ काययपालिकाको कायायिय, देवघाट, तनहू ँ

सूचना (प्रथि पटक प्रकािन गररएको लिलतः ...............) 
देवघाट गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायिय, देवघाट, तनहूकँो आलथयक 
बषय २०७८/७९ िा स्वीकृत दगु्ध उत्पादक कृषकिाई उत्पादकको आधारिा 
प्रोत्साहान अनदुान सहगोग काययक्रि अनसुार ईच्छुक दगु्ध उत्पादन सहकारी 
संस्थािे यो सूचना प्रकािन भएको लिलतिे ७ ददन लभत्र यस कायायियिा लनम्न 
अनसुारका कागजात वववरि सवहत दूधिा अलधकति रु. २५ पैसा प्रलत लिटर 
अनदुानको िालग प्रस्ताव पेि गनुयहनु यो सूचना प्रकािन गररएको व्यहोरा अनरुोध 
छ । आवश्यक संशक्षप्त कायययोजना तथा अन्य आवश्यक अनसूुचीहरु गाउँ 
काययपालिकाको कायायियबाट प्राप्त गनय सवकन ेव्यहोरा सिेत जानकारी गराईन्छ 
।  

आवश्यक कागजातहरुः  

१. अनसूुची २ बिोशजिको आवेदन पत्र ।  

२. सहकारी संस्था दताय प्रिाि पत्रको छायाँ प्रलत (नववकरि गनुयपने भएिा सो 
सिेत गरेको) ।  

३. पान दताय प्रिाि पत्र तथा कर चकु्ता प्रिाि पत्रको छायाँप्रलत ।  

४. गत आ.व. को प्रिाशित अलडट ररपोटयको छायाँ प्रलत ।  

५. सहकारीको काययसलिलत बैठकको अनदुान उपिब्ध गराई पाउँ भने्न व्यहोराको 
लनियय प्रलत ।  

६. अनसूुची ५ बिोशजिको वववरि भरेको वववरि र्ाराि ।  

७. सम्बशन्धत वडा कायायियको लसर्ाररस पत्र ।  
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अनसूुची - २ 

(दर्ा ४ को “ख” सँग सम्बन्धी) 
दगु्ध उत्पादक कृषकिाई उत्पादनको आधारिा प्रोत्साहन अनदुान सहगोग 

काययक्रििा सहकारी संस्थािे कायायियिा ददन ेआवेदन पत्रको ढाँचा 
 

लिलत: २०७.../...../.... 
श्री प्रिखु प्रिासकीय अलधकृतज्यू,  

देवघाट गाउँपालिका, गाउँकाययपालिकाको कायायिय,  

देवघाट, तनहू ँ।  

 

लबषय: दगु्ध उत्पादक कृषकिाई उत्पादनको आधारिा 
प्रोत्साहान अनदुान सहगोग काययक्रििा सहभागी 
हनु पाउँ । 

िहोदय,  

प्रस्ततु लबषयिा ताहा ँ कायायियको लिलत.............................. गते प्रकािन 
गररएको सूचना अनसुार यस .................................. सहकारी 
संस्था,......................िे दगु्ध उत्पादक कृषकिाई उत्पादनको आधारिा प्रोत्साहान 
अनदुान सहगोग काययक्रिको िालग काययक्रििा सिाबेि हनु ईच्छुक रहेकािे 
तपिीि अनसुारका कागजात सवहत यो लनवेदन पेि गरेका छौं ।  

तपिीिः  

१. सहकारी संस्था दताय प्रिाि पत्रको छायाँ प्रलत (नववकरि गनुयपने भएिा सो 
सिेत गरेको) ।  

२. पान दताय प्रिाि पत्र तथा कर चकु्ता प्रिाि पत्रको छायाँ प्रलत ।  

३. गत आ.बको प्रिाशित अलडट ररपोटयको छाया ँप्रलत ।  

४. सहकारीको काययसलिलत बैठकको अनदुान उपिब्ध गराई पाउँ भने्न व्यहोराको 
लनियय प्रलत ।  

५. अनसूुची - ५ बिोशजिको वववरि भरेको र्ारि ।  

६. ............ नं. वडा कायायियको लसर्ाररस पत्र ।  
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लनवेदक  

दस्तखत: 
नाि थरः  

पदः  

ठेगानाः  

सम्पकय  नं.  

सहकारी संस्थाको छापः  
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अनसूुची - ३ 

(दर्ा ४ को “घ” सँग सम्बन्धीत) 
 

दईु पक्षीय सम्झौता पत्र 

देवघाट गाउँपालिका, गाउँकाययपालिकाको कायायिय, देवघाट,तनहूँ (यस पलछ प्रथि 
पक्ष भलनने) र ................................... सहकारी संस्था, .............................. 
(यस पलछ दोस्रो पक्ष भलनने) बीच उत्पादक कृषकिाई उत्पादनको आधारिा 
प्रोत्साहान अनदुान सहयोग काययक्रििा तपिीिका ितयहरुको अधीनिा रही यो 
सम्झौता दबैु पक्षबाट पािना गने/गराउने गरी दईुपक्षीय सम्झौता गररएको छ 
।  

तपिीिः  

१. प्रथि पक्षिे दोस्रो पक्षिाई स्वीकृत भए अनसुारको रकि रु. 
..................... (अक्षरुपी..............................) दोस्रो पक्षिाई बैंक 
खातािा पेश्की स्वरुप बैंक खातािा एकिषु्ट रुपिा एकाउण्ट पेयी चेक 
िार्य त जम्िा गररददनेछ ।  

२. दोस्रो पक्षिे वडा सलिलतका सदस्य सिेतको उपशस्थलतिा काययसलिलत बैठक 
बसी िापदण्ड तयार पारी कृषकिाई कुनै भेदभाव नहनु ेगरी िापदण्ड 
बिोशजि अनदुान रकि कृषकिाई एकिषु्ट लबतरि गनुयपनेछ ।  

३. दोस्रो पक्षिे प्रथि पक्ष सिक्ष अनदुान उपिब्ध गराएको भरपाई यस 
सम्झौता पश्चात रकि उपिब्ध भएको बवढिा एक िवहना लभत्र पेि 
गनुयपनेछ ।  

४. अनदुानको रुपिा प्राप्त रकििाई कुनै पलन बाहानािा अन्य सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापन खचयिा कटाउन पाउन ेछैन ।  

५. दोस्रो पक्षिे अनदुान रकिको चेक प्राप्त पश्चात एक िवहना सम्ि पलन 
कृषकिाई रकि ववतरि गनय नसकेिा वा दरुुपयोग गरेको पाईएिा प्रथि 
पक्षिे कानून बिोशजि काययवाहीको िालग प्रकृया अगालड बढाउन सक्नेछ 
।  
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६. अनदुान ववतरि कायय पारदिी तथा प्रभावकारी कायायन्वयनको िालग दोस्रो 
पक्षिे शजम्िेवारी लिनपुनेछ ।  

७. यस सम्झौतािा उल्िेशखत कुराहरु यसै बिोशजि तथा अन्य कुराहरुको 
हकिा प्रचलित कानून बिोशजि हनुेछ ।  

लिलतः २०……../...../......  

दोस्रो पक्ष                        प्रथि पक्ष  

दस्तखतः दस्तखतः  

नािः                            नािः  

पदः                             पदः  

सहकारी संस्थाको नािः              कायायियको नािः  

ठेगानाः                           ठेगानाः  

छापः                           छापः  

 

 

प्रिाशित गने 

.................... 

  दस्तखत 

प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत 
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अनसूुची - ४ 

(दर्ा नं. ५ सँग सम्बन्धीत) 
 

दगु्ध उत्पादक कृषकिाई उत्पादनको आधारिा प्रोत्साहान अनदुान सहगोग 
काययक्रििा सहभागी हनु ेसहकारी संस्थाको वववरिः 

१. सहकारी संस्थाको नािः  

२. ठेगानाः  

३. सहकारी दताय लिलतः  

४. कुि सदस्य संखयाः  

५. गत बषयको कुि दूध संकिन लिटरिाः औषत दैलनकः.......लि., 
िालसकः......लि., र बावषयकः .......लि.  

६. गत बषयको अलधकति दूध संकिन िवहना र पररिािः ......... िवहना, 
........लि.  

७. गत बषयको न्यूनति दूध संकिन िवहना र पररिािः ........ िवहना, ..........लि.  

८. लिल्क एनिाईजरको प्रयोगको अवस्थाः भएको/ नभएको .....................  

९. बावषयक साधरि सभाको अवस्थाः भएको/ नभएको  

१०. जम्िा संकिन केन्रः  

११. दूध उत्पादन गने कृषकको संखयाः  

१२. पि ुबीिा गरेका कृषकको संखयाः  

१३. रेकडय राख्न कम््यटुर प्रयोगको अवस्थाः भएको/ नभएको  

१४. सहकारीको शचलिङ सेण्टरको अवस्थाः भएको/नभएको भएिा कलत 
क्षिताको भएकोः  

१५. दूधको लबलबलधकरिको अवस्थाः भएको/नभएको  

१६. सहकारीको संचािक सलिलतको बैठकको अवस्थाः लनयलित/अलनयलित  

 

 

 

आज्ञािे 

नरहरर सापकोटा 
प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत 


