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कोल्शली नगयऩालरका  

दगु्ध उत्ऩादक कृऴकराई उत्ऩादनको आधायभा प्रोत्वाशन 
अनदुान वशमोग कामयक्रभ कामयवललध,२०७९ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

दगु्ध उत्ऩादक कृऴकराई उत्ऩादनको आधायभा प्रोत्वाशन अनदुान वशमोग 
कामयक्रभ कामयवललध,२०७९ 

प्रस्तालना :  
कोल्शली नगयऩालरकाको  ऩळऩुॊषी वलकावको षेत्रभा लनयन्तय  वक्रमाळीर यशदै आएको छ। कृऴकरे 
उत्ऩादन गयेका कृवऴ तथा ऩळऩुॊषी उऩजको रागत न्मूलनकयण गयी उत्ऩाददत फस्तरुाई फजाय प्रलतस्ऩधी 
फनाउॉदै कृऴकराई लनमलभत प्रोत्वशान गरय उत्ऩादन फवृि गयाउनऩुने आलश्मकता छ । दगु्ध उत्ऩादन, 
वॊकरन, तथा वलतयण गने दगु्ध वशकायी वॊस्थाराई जजम्भेलाय फनाई उक्त वॊस्था भापय त दधु लफक्री गने 
कृऴकशरुराई लफक्री ऩरयभाणका आधायभा  अनदुान उऩरब्ध गयाउॉदा कृऴक फगयभा उत्वाश फढ्न गई  
शार लफद्यभान उत्ऩादनभा फवृि  वभेत बई कृऴकराई प्रलतस्ऩधी  तथा व्मलवावमक  फनाउन कोल्शली 
नगयऩालरकाको कामायरम आ.फ २०७९/0८0 को नीलत तथा कामयक्रभ भापय त कृऴकराई उत्ऩादनको 
आधायभा प्रोत्वाशन अनदुान वशमोग गनयको रालग फजेटको व्मलस्था  बए अनवुाय कोल्शली 
नगयऩालरकाको “दगु्ध उत्ऩादक कृऴकराई उत्ऩादनको आधायभा  प्रोत्वाशन अनदुान वशगोग कामयक्रभ 
कामयवललध, २०७९" फनाई अनदुान वलतयण प्रकृमाराई व्मलजस्थत, वयर, वशज, प्रबालकायी तथा ऩायदळी 
फनाउन मो कामयलफलध तमाय गरय राग ुगयेको छ। कोल्शली नगयऩालरकाको  लभलत २०७९ ऩऴु २१   
गतेको कामयऩालरका फैठकफाट स्लीकृत।  
 

     ऩरयच्छेद १ 
                                    प्रायजम्बक 
१.वॊजषप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मव कामयलफलधको नाभ “दगु्ध उत्ऩादक कृऴकराई उत्ऩादनको आधायभा  
                          प्रोत्वाशान अनदुान वशमोग कामयक्रभ कामयलफलध. २०७९” यशेको छ।  
                     (२) मो कामयलफलध कोल्शली नगयऩालरका बयी तरुुन्त रागू शनुेछ । 
२. ऩरयबाऴा : लफऴम ला प्रवॊगरे अको अथय नरागेभा मव कामयलफलधभा :  
(क) “कामायरम” बन्नारे कोल्शली नगयऩालरकाको कामायरम, कोल्शली, फाया वम्झन ुऩदयछ।  
(ख) “कामयलफलध" बन्नारे कामायरमरे तमाय ऩायेको  दगु्ध उत्ऩादन कृऴकराई उत्ऩादकको आधायभा 
प्रोत्वाशान अनदुान वशमोग कामयक्रभ कामयलफलध,२०७९ वम्झन ुऩदयछ।  
(ग) “वलभलत" बन्नारे दपा ६ अनवुायको वलभलत वम्झन ुऩदयछ ।    
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३. उद्देश्मशरु :  
(क) दधुको गणुस्तयभा वधुाय गरय भाऩदण्ड अनवुाय दगु्ध उत्ऩादन षेत्रराई प्रलतस्ऩधायत्भक, प्रलतष्ठीत, 
    वम्भालनत एलॊ ददगो रुऩरे वलकाव गने ।  
(ख) अनदुान वलतयण नीलतराई उत्ऩादनभा आधारयत फनाउन े।  
(ग) ठुरा ,वाना तथा लवभान्तकृत कृऴकशरुराई वॊगदठत तथा फजायभखुी फनाउने।  
(घ) अनदुान वलतयण प्रकृमाराई वयर, वशज, प्रबालकायी तथा ऩायदळी फनाउने ।  
 
४. कामयक्रभ वॊचारन प्रकृमा :  
(क) दगु्ध उत्ऩादक वशकायी वॊस्थाशरुराई रजषत गयी अनवूुची १ को ढाॉचाभा प्रस्ताल आव्शान गरयने 
    छ। 
(ख) दगु्ध उत्ऩादन वशकायी वॊस्थाशरुरे तोकीएको म्माद लबत्र अनवूुची २ को ढाॉचाभा वम्फजन्धत लडा 
कामायरको लवपारयव ववशत वशकायी ळाखाभा आलेदन  ददनऩुनेछ । मव कामयक्रभभा वजम्भलरत शनु 
चाशन ेवशकायी वॊस्थारे दपा ५ फभोजजभ भाऩदण्ड ऩयुा गयेको शनुऩुनेछ।  
(ग) दगु्ध उत्ऩादन वशकायी वॊस्थाशरुफाट आएका आलेदनशरुराई अनदुान व्मलस्थाऩन तथा भूल्माङ्कन  
वलभलतरे स्लीकृत गनेछ।  
(घ) अनदुानको रालग छनौट बएका दगु्ध  उत्ऩादक वशकायी वॊघ/वॊस्थावॊग कामायरमरे अनवूुची ३ 
फभोजजभ वम्झौता गनेछ ।  
(ङ) वम्झौता ऩलछ छनौट बएका दगु्ध उत्ऩादक वशकायी वॊस्थाशरुराई कामायरमफाट लफलनमोजजत 
फजेटको ऩरयलधलबत्र यशी  उक्त वॊस्थाको आलि बएको वदस्मको  फैंक खाताभा अनदुान यकभ उऩरब्ध 
गयाउने छ।  
(च)अनदुान यकभ प्राप्त गनयको रालग वशकायी वॊस्थाभा आलि बएका कृऴकशरुराई वशकायी वॊस्थाशरुभा 
दधु वॊकरन येकडय तथा अलडट रयऩोटयका आधायभा प्रलत लरटय दधुको ऩयर भूल्मभा रु. 0.50 ऩैवा 
(अषरुऩी ऩचाव ऩैवा भात्र) उऩरब्ध गयाईनेछ।  
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५. दगु्ध उत्ऩादक वशकायी वॊस्थाको भाऩदण्ड : दगु्ध उत्ऩादक वशकायी वॊस्थाको भाऩदण्ड देशाम 
फभोजजभको शनुे । 
(क) दैलनक वॊकलरत दूध, दगु्ध उत्ऩादक वशकायी वॊस्था आपैरे प्रळोधन गने ला अन्म डेयी उद्योगराई 
लफक्री गयी दूध य दगु्ध जन्म ऩदायथशरुको फेचलफखनको प्रफन्ध गयेको शनुऩुनेछ।  
(ख) गत आ.फ को श्रालण भवशना देजख अऴाढ भवान्त वम्भ गयेको दधुको कायोलायको भालवक अलबरेख 
प्रभाजणत गयी ऩेळ गनुयऩनेछ ।  
(ग) वशकायीरे कायोलाय गने गयेको दूधको गणुस्तय न्मूनतभ भाऩदण्ड लबत्र ऩयेको शनुऩुने । 
(घ) वम्फजन्धत वशकायीरे आपुभा आफि बएका कृऴकशरुराई भाऩदण्ड अनवुाय अनदुान वलतयण गनय 
तोकीएको वभम लबत्र  ऩेळ गनुयऩनेछ ।  अनदुान वलतयण को रालग वदस्मको लवपारयव गदाय  ऩायदळी 
तलयरे गयको शनुऩुनेछ वाथै वशी तरयकारे अनदुान वलतयण लवपारयव न गयेको ऩाईएभा 
वशकायी वॊस्थाराई कामायरमरे काननु फभोजजभ कायलाशी गनय वक्नेछ।  

६. वलभलत वम्फजन्ध व्मलस्था : (१) कामयक्रभ वॊचारनको रालग देशाम फभोजजभको अनदुान व्मलस्थाऩन 
तथा भूल्माङ्कन वलभलत गठन शनु ेछ।  
(क) आलथयक वलकाव वलभलतको वॊमोजक –वॊमोजक  
(ख) ळाखा प्रभखु, वशकायी ळाखा –वदस्म  
(ग) ळाखा प्रभखु, ऩळ ुवेला ळाखा  – वदस्म-वजचल 
(२) अनदुान  व्मलस्थाऩन तथा भूल्माङ्कन वलभलतरे आलश्मकता अनवुाय कुनै लफस, लफळऴस ला 
ऩदालधकायीराई वलभलतको फैठकभा आभन्त्रण गनय वक्नेछ ।  
(३) अनदुान  व्मलस्थाऩन तथा भूल्माङ्कन वलभलतको काभ, कतयव्म य अलधकाय् मव वलभलतको काभ, 
कतयव्म य अलधकाय देशाम फभोजजभको शनुेछ:  
(क) अलश्मक ऩयेभा वलभलतरे वपल्ड प्रभाणीकयण टोरी गठनॊ तथा वशजीकयण गयी कामय गयाउने।  
(ख)अनदुान यकभ तोक्ने।  
(ग) दगु्ध उत्ऩादन वशकायीशरुको स्थरगत अनगुभन य लनरयषण गरय अनदुान व्मलस्थाऩन तथा भूल्माङ्कन 
वलभलतरे प्रलतलेदनको आधायभा औजचत्म शेयी लवपारयव वॉगै स्लीकृत गने छ।  
 
 
 



4 

 

 
७. अनगुभन, भूल्माकॊ न तथा प्रलतलेदन वम्फजन्ध व्मलस्था  ् 
मव कामयक्रभको अनगुभन कामायरमरे आलश्मकता अनवुाय गनेछ । अनगुभन/ लनयीषण प्रलतलेदन प्रभखु 
प्रळावकीम अलधकृतरे प्रभाणीत गयी आलश्मक बएभा कामयऩालरका फैठक ला अन्म वलभलतशरुभा ऩेळ  
गनेछ।  
 
८. आलथयक प्रळावन वेला : मव कामयवललध फभोजजभ गठन बएका वलभलतशरुको फैठकभा उऩजस्थत 
ऩदालधकायीशरुराई कामयभा थऩ जजम्भेलायी तथा प्रोत्वशानको रालग फैठक बत्ता कामायरमफाट लनमभ 
अनवुाय उऩरब्ध शनुेछ । अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा स्थरगत लनयीषण कामयभा  खवटदा खटाईएका 
व्मजक्तशरुराई लनमभानवुाय बत्ता कामायरमफाट बकु्तानी शनुेछ।  
 
(९) थऩघट ला शेयपेय : मव कामायरमको कामायन्लमन ऩषराई थऩ व्मलजस्थत  य प्रबालकायी फनाउन 
कामायरमरे आलश्मकता अनवुाय नगय कामयऩालरका  फैठकफाट थऩघट, शेयपेय तथा खायेज  गनय 
वक्नेछ।  
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अनवूुची १ 

(दपा ४ को "क" वॉग वम्फन्धी ) 
कोल्शली नगयऩालरका 

नगय कामयऩालरकाको कामायरम, कोल्शली, फाया 
दगु्ध उत्ऩादक कृऴकराई  उत्ऩादकका आधायभा प्रोत्वाशान अनदुान प्रत्मेक उत्ऩादक वशकायी वॊस्था 
भापय त अनदुान उऩरब्ध गयाउने प्रमोजनको रालग प्रस्ताल आव्शानको ढाॉचा्  
वूचना  

(प्रथभ ऩटक प्रकाळन गरयएको लभलत् ...............) 
कोल्शली नगयऩालरका नगय कामयऩालरकाको कामायरम, कोल्शली, फायाको  आलथयक फऴय २०७९/0८0 भा 
स्लीकृत दगु्ध उत्ऩादक कृऴकराई उत्ऩादकको आधायभा प्रोत्वाशान अनदुान वशमोग कामयक्रभ 
वॊचारनका रालग “दगु्ध उत्ऩादक कृऴकराई उत्ऩादनको आधायभा प्रोत्वाशान अनदुान वशमोग कामयक्रभ 
कामयलफलध. २०७९”  फभोजजभ मव नगयऩालरका अन्तगयत दधुभा रु. 0.५0 ऩैवा प्रलत लरटय अनदुानको 
रालग ईच्छुक दगु्ध उत्ऩादन वशकायी वॊस्था ला पभयरे मो वूचना प्रकाळन बएको लभलतरे १५ ददन लबत्र 
मव कामायरमरभा लनम्न अनवुायका कागजात ववशत प्रस्ताल ऩेळ गनुयशनु वम्लजन्धत वफैको जानकायीका 
रालग मो वूचना प्रकाजळत गरयएको छ । आलश्मक वॊजषप्त कामयमोजना तथा अन्म आलश्मक अनवूुचीशरु 
मव नगयऩालरकाको लेलवाइट www.kolhabimun.gov.np फाट प्राप्त गनय ववकन े व्मशोया जानकायी 
गयाईन्छ।  
आलश्मक कागजातशरु:  

१. अनवूुची २ फभोजजभको आलेदन ऩत्र ।  
२. वशकायी वॊस्था दताय प्रभाण ऩत्रको छामाॉप्रलत (नवलकयण गनुयऩने बएभा वो वभेत गयेको)।  
३. ऩान दताय प्रभाण ऩत्र तथा कय चकु्ता प्रभाण ऩत्रको छामाॉप्रलत ।  
४. गत आ.फको प्रभाजणत अलडट रयऩोटयको छामाॉ प्रलत ।  
५. वशकायीको कामयवलभलत फैठको अनदुान उऩरब्ध गयाई ऩाउॉ बन्ने व्मशोयाको लनणयम प्रलत ।  
६. अनवूुची ४ फभोजजभको वललयण बयेको वललयण पायभ ।  
७. वम्फजन्धत लडा कामायरमको लवपारयव ऩत्र 
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अनवूुची २ 

(दपा ४ को "ख" वग वम्फन्धी) 
दगु्ध उत्ऩादक कृऴकराई उत्ऩादकको आधायभा प्रोत्वाशान अनदुान वशगोग  कामक्रभभा वशकायी 
वॊस्थारे कामायरमभा ददने आलेदन ऩत्रको ढाॉचा  

लभलत : ....................  
श्री प्रभखु प्रळावकीम अलधकृतज्मू,  
कोल्शली नगयऩालरका नगय कामयऩालरकाको कामायरम, कोल्शली, फाया 
 

लफऴम : दगु्ध उत्ऩादक कृऴकराई उत्ऩादकको आधायभा प्रोत्वाशान अनदुान वशगोग कामयक्रभभा 
वशबागी शनु ऩाउॉ । 

भशोदम,  
            प्रस्ततु लफऴमभा ताशाॉ कामायरमको लभलत........................गते प्रकाळन गरयएको वूचना 
अनवुाय मव ................दगु्ध उत्ऩादक वशकायी ...................रे दगु्ध उत्ऩादक कृऴकराई 
उत्ऩादकको आधायभा प्रोत्वाशान अनदुान वशगोग कामयक्रभको रालग कामयक्रभभा वभाफेळ शनु ईच्छुक 
यशेकारे तऩळीर अनवुायका कागजात ववशत मो लनलेदन ऩेळ गयेका छौं ।  
तऩळीर  ् 
१. वशकायी वॊस्था दताय प्रभाण ऩत्रको छामाॉप्रलत (नवलकयण गनुयऩने बएभा वो वभेत गयेको)।  
२. ऩान दताय प्रभाण ऩत्र तथा कय चकु्ता प्रभाण ऩत्रको छामाॉप्रलत ।  
३. गत आ.फको प्रभाजणत अलडट रयऩोटयको छामाॉ प्रलत ।  
४. वशकायीको कामयवलभलत फैठको अनदुान उऩरब्ध गयाई ऩाउॉ बन्न ेव्मशोयाको लनणयम प्रलत ।  
५. अनवूुची ४ फभोजजभको वललयण बयेको पायभ।  
६. ............ नॊ. लडा कामायरमको लवपारयव ऩत्र ।  
लनलेदक  
नाभ थय्  
ऩद:  
ठेगाना्  
वम्ऩकय  नॊ.  
वशकायी वॊस्था्  
वॊस्थाको छाॉऩ्   
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अनवूुची ३ 
 (दपा ४ को “घ” वॉग वम्फन्धीत) 

दईु ऩषीम वम्झौता ऩत्र कोल्शली नगयऩालरका नगय कामयऩालरकाको  कामायरम, कोल्शली, फाया (मव 
ऩलछऱ प्रथभ ऩष बलनन)े य ............ ..................दगु्ध उत्ऩादक वशकायी वॊस्था ला 
पभय,...................... (मव ऩलछ दोस्रो ऩष बलनन)े फीच उत्ऩादक कृऴकराई उत्ऩादकको आधायभा 
प्रोत्वाशान अनदुान वशमोग कामक्रभभा तऩजळरका अनदुान वशगोग कामयक्रभभा तऩळीरका ळतयशरुको 
अलधनभा यशी मो वम्झौता दफैु ऩषफाट ऩारना गने/गयाउने गयी दईुऩषीम वम्झौता गरयएको छ।  
तऩळीर:  
१. प्रथभ ऩषरे दोस्रो ऩषराई स्लीकृत बए अनवुायको यकभ प्रलत लरटय  रु. 0.५0  (अषरुऩी ऩचाव 
ऩैवा) को दयरे  दोस्रो ऩषराई दगु्ध उत्ऩादक वशकायी/कृवऴ वशकायी वॊस्था ला पभयको लवपारयवय य 
लडाको लवपारयव गयेको आधायभा प्रत्मेक वदस्मको फैंक खाताभा एकभषु्ट रुऩभा एकाउण्ट  चेक भापय त 
जम्भा गरयददनेछ ।  
२. दोस्रो ऩषरे लडा वलभलतका वदस्म वभेतको उऩजस्थलतभा कामयवलभलत फैठक फवी भाऩदण्ड तमाय ऩायी 
कृऴकराई कुनै बेदबाल नशनु ेगयी भाऩदण्ड फभोजजभ अनदुान यकभको रालग कृऴकको नाभ  लवपारयव 
गनुयऩनेछ ।  
३. अनदुान  वलतयण कामयऩायदळी तथा प्रबालकायी कामायन्लमनको रालग दोस्रो ऩषरे जजम्भेलायी 
लरनऩुनेछ।  
४. मव वम्झौताभा उजल्रजखत कुयाशरु मवै फभोजजभ तथा  अन्म कुयाशरुको शकभा प्रचलरत कानून 
फभोजजभ शनुेछ ।  
लभलत:       
दोस्रो ऩष         प्रथभ  ऩष  
दस्तखत्         दस्तखत्   
नाभ:          नाभ्   
ऩद:         ऩद्     
वशकायी वॊस्थाको नाभ्       कामायरमको  नाभ:  
ठेगाना्         ठेगाना्   
छाऩ्          छाऩ्   
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अनवूुची  ४ 
(दपा ५ वॉग वम्फन्धीत) 

उत्ऩादक कृऴकराई उत्ऩादकको आधायभा प्रोत्वाशान अनदुान वशगोग कामक्रभभा वशबागी शनुे दगु्ध 
उत्ऩादक वशकायी वॊस्थाको वललयण:  
१. वशकायी वॊस्थाको नाभ्  
२. ठेगाना्  
३. वशकायी दताय लभलत्  
४. कूर वदस्म वॊखमा्  
५. गत फऴयको कुर दधु वॊकरन लरटयभा् औऴत दैलनक्.......लर., भालवक.......लर., य फावऴयक: .......लर.  
६ गत फऴयको अलधकतभ दधु वॊकरन भवशना य ऩरयभाण् ......... भवशना, ........लर.  
७. गत फऴयको न्मूनतभ दूध वॊकरन भवशना य ऩरयभाण् ........ भवशना, ..........लर.  
८. लभल्क एनराईजयको प्रमोगको अलस्था् बएको/ नबएको ............  
९. फावऴयक वाधयण वबाको अलस्था् बएको/ नबएको  
१०. जम्भा वॊकरन केन्र:  
११. दूध उत्ऩादन गने कृऴकको वॊखमा्  
१२. ऩळ ुफीभा गयेका कृऴकको वॊखमा्  
१३. येकडय याख्न कम््मटुय प्रमोगको अलस्था् बएको/ नबएको  
१४. वशकायीको जचलरङ वेण्टयको अलस्था् बएको/नबएको बएभा कलत षभताको बएको्  
१५. दूधको लफलफलधकयण य वलक्री वलतयण अलस्था् बएको/नबएको  
     बएको बए्– 
       (क) कुन कुन ऩदाथय फनाउने गरयन्छ ........................... 

 (ख) दैलनक औऴत ऩरयभाण......................................... 
 (ग) वलक्री वलतयण गने फजाय/स्थर............................... 

१६. वशकायीको वॊचारक वलभलतको फैठकको अलस्था् लनमलभत / अलनमलभत  
१७.वशकायी वॊस्था दताय प्रभाण ऩत्रको छामाॉप्रलत (नवलकयण गनुयऩने बएभा वो वभेत गयेको)।  
१८. ऩान दताय प्रभाण ऩत्र तथा कय चकु्ता प्रभाण ऩत्रको छामाॉप्रलत ।  
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१९ गत आ.फको प्रभाजणत अलडट रयऩोटयको छामाॉ प्रलत ।  
२०. वशकायीको कामयवलभलत फैठको अनदुान उऩरब्ध गयाई ऩाउॉ बन्न ेव्मशोयाको लनणयम प्रलत ।  
२१. दगु्ध लफके्रता वदस्मको वलत्तीम/वशकायी वॊस्थाभा यशेको खाताको वललयण  
क्र.व.  नाभ/थय ठेगाना वॊकलरत दधु दय जम्भा ऩाउने यकभ फैंकको नाभ खाता नम्फय 
        
        
        
        
        

  
 

                                                        
                                                           आसारे, 

भोशम्भद वावलय 
   प्रभखु प्रळावकीम अलधकृत   

 


