
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

दाभाा गाउॉऩालरका  

स्थानीम याजऩत्र 

        खण्ड -६,          सङ्ख्मा : ११               लभलत : २०७९/०९/२० 

बाग -२ 

दाभाा गाउॉऩालरका  

गाउॉकामाऩालरकाफाट स्वीकृत लभलत :२०७९/०९/२० 

                                                       प्रभाणणकयण लभलत  : २०७९/०९/२६ 

 

 

दधुभा अनदुान कामाक्रभ कामाान्वमन कामााववलध २०७९ 

 

दाभाा गाउॉऩालरकाको लनवााहभणुख तथा अथा व्मवसावमक रुऩभा यहेको दगु्ध व्मवसामराई व्मवणस्थत,व्मवसावमक फभनाउॉदै 
स्वच्छ , स्वस्थ एवॊ गणुस्तयीम दगु्धजन्म उत्ऩादनहरु आभ जनता सभऺ सहज रुऩभा ऩगु्न सक्ने वातावयण शृ्रजना गना 
तथा आम्दानीको श्रोतको रुऩभा ववकास गना सॊचारन हनुे दगु्ध व्मवसाम प्रवर्द्ान कामाक्रभहरु लनणित ववलध य प्रवक्रमाफाट 
सॊचारन गयी एक रुऩता कामभ गना आ.व.२०७९/०८० को णस्वकृत फावषाक कामाक्रभराई सयर, सहज, ऩायदर्शॉ एवॊ 
प्रबावकायी ढॊगरे सॊचारन गना वान्छनीम बएकोरे दाभाा गाउॊऩालरका, ऩर्श ु सेवा र्शाखारे दधुभा अनदुान कामाक्रभ 
कामाान्वमन कामाववलध २०७९ फनाइएको छ । 

    ऩरयच्छेद-१  
१-सॊणऺप्त नाभ य प्रायम्ब   
१-मो कामाववलधको नाभ æदधुभा अनदुान कामाक्रभ कामाान्वमन कामाववलध, २०७९ यहेको छ । 

२.मो कामाववलध दाभाा गाउॉऩालरका गाउॉ कामााऩालरकाको कामाारमफाट णस्वकृत बएको लभलतफाट राग ुहनुेछ ।                     



२.ऩरयबाषा् ववषम य प्रसॊगरे अको अथा नरागेभा मस कामाववफलधभा्  
 क ……गाउॉऩालरका ÚÚ बन्नारे दाभाा गाउॉऩालरका सल्मारन सम्झन ुऩनेछ ।  

 ख_ ……र्शाखा ÚÚ बन्नारे ऩर्श ुसेवा र्शाखा सम्झन ुऩनेछ । 

 ग_ …… कामाारमÚÚ बन्नारे दाभाा गाउॉऩालरका, ऩर्श ुसेवा र्शाखा सम्झन ुऩनेछ । 

 घ_ …… सम्फणन्धत कामाारमÚÚ बन्नारे दाभाा गाउॉऩालरका, ऩर्श ुसेवा र्शाखा सम्झन ुऩनेछ ।  

ङ_ ……सभहु ÚÚबन्नारे मस कामाववलध अन्तगात यही दगु्ध व्मवसाम प्रवर्द्ान कामाक्रा सॊचारन गना ववलधवत  
 रुऩभा गठन/ दताा बएको कम्तीभा १५ देखी २५ जना सदस्म यहेको सभहुराई सम्झन ुऩदाछ । 

च_ ''सहकायी''बन्नारे सहकायी ऐन २०७४ अनसुाय गठन बएको सहकायी सम्झनअु ऩदाछ । 

छ) ''साझेदायी'' बन्नारे दगु्ध व्मवसाम प्रवार्द्न कामाक्रभ रागत सहबालगताभा सॊचारन गनाका रागी ईच्छुक 

 स्थानीम तह,गैह्र सयकायी ऺेत्र, नीणज ऺेत्र, कृषक व्मवसामी सम्झन ुऩदाछ । 

ज)  ''साझेदायी'' बन्नारे दगु्ध व्मवसाम प्रवार्द्न कामाक्रभ सॊचारनका रागी दईु वा दईु बन्दा फढी सयकायी लनकामहरु 

    वा एवॊ गैह्र सयकायी ऺते्र ववच वर्द्ऩणऺम/फहऩुलछम सम्झौताका आधायभा हनुे रागत सहबालगताराई सम्झन ुऩदाछ । 

 झ) ''दधु'' बन्नारे स्वस्थ गाई बैसीको थनुफाट दहेुको य स्वाबाववक अवस्थाको स्वच्छ ताजा श्रावराई सम्झन ुऩदाछ। 

 ञ) ''दगु्धजन्म ऩदाथा '' बन्नारे अप्रर्शोलधत अधाप्रर्शोलधत वा प्रर्शोलधत दधु य सोफाट फनेका ऩरयकायहरु सम्झन ुऩदाछ । 

 ट) '' दगु्ध व्मवसाम'' बन्नारे दधु तथा दगु्धजन्म ऩदाथा उत्ऩादन सॊकरन, णचस्मान, ढुवानी, प्रर्शोधन, बण्डायण तथा वववक्र 

     ववतयण गने सफै व्मवसाम सम्झन ुऩदाछ । 
 ३. उद्दशे्महरु् 
क)  स्वच्छ एवॊ गणुस्तयीम दधु तथा दगु्धजन्म ऩदाथाको उत्ऩादन प्रर्शोधन ववववलधकयण य वववक्र ववतयण तथा उऩरव्धता 
    सलुनित गना सघाउ ऩमुााउने। 

ख)  दगु्ध उत्ऩादन ऩकेटहरुराई व्मसामसॉगको आवर्द्ता प्रदान गदै दधु तथा दगु्धजन्म उत्ऩादनको व्मवसावमवककयणभा 
    टेवा ऩमुाान।े 

ग)  व्मवसाम सॊजारको ववकास एवॊ व्मवणस्थत व्मवसाम सूचना प्रणारीको ववकास गने । 

घ)  दधु तथा दगु्धजन्म ऩदाथाका उत्ऩादक व्माऩायी व्मवसाम य आभ उऩबोक्ताको दऺता य चेतना अलबववृर्द्भा  । 

ङ)  दगु्ध व्मवसाम प्रवर्द्ान कामाक्रभहरु लनितथ ववलध य प्रवक्रमा अन्तगात गना एकरुऩता याखी सॊचान गने । 

  
 

 

४_ छनौट सलभलतको गठन् देहामानसुायको ऩदालधकायी यहने गयी प्रत्मेक कामाारमभा प्रस्तावना छनौट सलभलत गठन   
    गरयनेछ ।    
    क. प्रभखु प्रर्शासवकम अलधकृत                            सॊमोजक 

    ख. आलथाक ववकास सलभलतको सॊमोजक                      सदस्म 

    ग. रेखा र्शाखा प्रभखु                                    सदस्म 

    घ. कृवष ववकास र्शाखा प्रभखु                              सदस्म 

    ङ. ऩर्श ुसेवा र्शाखा प्रभखु       सदस्म सणचव 

 
५.  कामाक्रभ सॊचारनका रागी छनौटका आधायहरु् 
क)  प्रस्ताववत कामाक्रभका रागी मोग्मता ऩगेुका प्रस्तावकहरुको हकभा सूचना प्रकार्शन हनु ुअगावै प्रचलरत कानून  

    फभोणजभको लनकामभा ववलधवत रुऩभा दताा बएको, कय चकु्ता गयेको, स्थामी रेखा नॊफय प्राप्त गयेको, गत आ.व.  

    को रेखा ऩरयऺण बएको साथै व्मवसावमक पभाको हकभा रेखाऩरयऺण सभावेर्श हनु ुऩने य कुनै कायवाहीभा नऩयेको  

    हनुऩुनेछ। 
  
६.  कामाक्रभ सॊचारन प्रकृ्रमा् 



 क_  दाभाा गाउॉऩालरको ऩर्श ुसेवा र्शाखारे अनसुचुी २ फभोणजभ दयखास्त आह्वान गनेछ । 

 ख_  अनदुान प्राप्त गना भाऩदण्ड ऩयुा गयेका ईच्छुक दध सॊकरन तथा वववक्र ववतयण गयीयहेका सहकायी, पाभा, 
     सभहुहरुरे सम्वणन्धत ऩालरकाको ऩर्श ुसेवा र्शाखाभा प्रस्ताव ऩेर्श गनुा ऩनेछ।                                    

  ग_  प्राप्त लनवेदनहरु उऩय ऩर्श ुसेवा र्शाखारे वपल्ड अनगुभन गयेऩलछ छनौट सलभलतभा ऩेर्श गनुाऩनेछ । 

  घ_  ऩर्श ुसेवा र्शाखा छनौट सलभलतरे ऩेर्श बएका वववयणका आधायभा छनौट गनुाऩनेछ।छनौट बएका दगु्ध सहकायी/ 

     सभहु/दगु्ध पाभा अन्तगातका कृषकहरुराई दाभाा गाउॉऩालरकारे दधुको प्रलतलरटय रु.२.५०।दयरे अनदुान यकभ  
     उऩरव्ध गयाउॉनछे। 

७ .सेवा सॊचारन प्रकृमा् मस कामाक्रभ फभोणजभको सेवा सॊचारन गने प्रकृमा देहाम फभोणज हनुेछ । 

क_ दाभाा गाउॉऩालरका, ऩर्श ुसेवा र्शाखा य छनौट बएका  दगु्ध उत्ऩादन सभहु/सहकायी /पाभाहरु ववच अनूसचुी-४  
  अनसुाय सम्झौता गरयनछे। 

     ख_ अनदुान प्राप्त गना छनौट बएका सभहु/सलभलत/पाभाराई दाभाा गाउॉऩालरकारे फैंक चेक भापता वा खाताभा यकभ  
      बकू्तानी गनुाऩनेछ । 

८.  अनगुभ, भूल्माङन तथा प्रलतवेदन सम्वन्धी व्मवस्था्  
     मस कामाक्रभको अनगुभन गाउॉऩालरका, ऩर्श ुसेवा र्शाखा य वडाभा यहेका ऩर्श ुसेवा केन्र तथा वडा कामाारमरे गयी  
    सोको प्रगलत प्रलतवेदन गाउॊऩालरकाको ऩर्श ुसेवा र्शाखाभा ऩठाउॉनऩुनेछ ।  
९. अनदुानको बकु्तानी् १-अनदुान प्राप्त गना छनौट बएका कृषकहरुराई दाभाा गाउॉऩालरकारे फैंक चेक भापा त बकु्तानी  
   गनुाऩनेछ। 

२. अनदुानयकभको बकु्तानी कामाववलध वा सम्झौता ऩत्रभा उल्रेख बएको हकभा सोही फभोणजभ हनुेछ। 
१०.थऩघट तथा हेयपेय गना सक्ने्   
१. मो कामाववलधहराई व्मवणस्थत तथा प्रबावकायी फनाउॉन दाभाा गाउॉऩालरकाको कामाऩालरकारे आवश्मकता अनसुाय  
   कामाववलध थऩघट, हेयपेय तथा खायेज गना सक्नेछ ।  
२. मस कामाववलधको कामाान्वमनभा कुनै फाधा अवयोध य अस्ऩष्ठता आएभा त्मस्तो फाधा अवयोध पुकाउॉने प्रमोजनका  
   रागी गाउॉऩालरकारे आवश्मकता अनसुाय व्मा्मा गना सक्नेछ । 

   
 

 

 

 

 

अनसूुची -२ 

-दपा ४ को उऩदपा २ सॉग सम्वणन्धत_ 
 

    .......................................कामाक्रभका रागी प्रोत्साहन अनदुान प्रस्ताव आव्हानको सूचना  

 

सूचना । सूचना ।। सूचना ।।। 

 

मस कामाारमको .....................................................................को फावषाक स्वीकृत कामाक्रभ अनसुाय 
.................................. अनदुान यकभ उऩरव्ध गयाउॊने काक्रा भ यहेको हुॉदा .....................................कृवष तथा 
ऩर्शऩुारन व्मवसाम एवॊ सहकायी सम्वन्धी सॊरग्न ईच्छुक कृषक सभूह, कृवष सहकायी ,उद्यभी ,लनजी पभा व्मसामीफाट 
दयखास्त आव्हानको रागी मो सूचना प्रकार्शन बएको छ ,सूचना प्रथभ ऩटक प्रकार्शन बएको लभलतरे ................. ददन 



लबत्र मस कारामभा तऩलसर अनसुाययकया कागजातहरु सॊरग्न याखी आवेदन सवहत प्रस्ताव आव्हान गरयएहको छ ।मसअ 
सम्वन्धी थऩ जानकायीका रागी ऩर्श ुसेवा र्शाखाभा सम्ऩका  गना सवकने छ। 

आवश्मक कागजातहरु  

१.सॊस्था दतााको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरऩी  
२.कृवष व्मवसाम गने अनसुचुी ३ अनसुायको प्रस्तावना  
३.लनजी पभाको हकभा गत आ.फ.को सॊस्थाको रेखा ऩयीऺण बएको प्रलतवेदन प्रलतलरऩी 
४.लनजी पभाको हकभा गत आ.फ.सम्भ कय फझुाएको वा कय छुट बएको बए सम्वणन्धत कामाारामको प्रभाण  
५.जग्गाको ऺेत्रपर य स्वालभत्व वा हकबोग खलु्ने प्रभाण ऩत्रको प्रलतलर 

६.प्रलतवर्द्ता ऩत्र 

७.आमोजना सम्वन्धी अन्म आवश्मक कागजातहरु  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची-3 

    दपा ४ को उऩदपा २ सॉग सम्वणन्धत_                                        
लभलत् 

ववषम् अनदुान उऩरव्ध गयाइददनहुन । 

 
श्री............................................... ज्मू  
   दाभाा गाउॉऩालरका  

पारुराचौय सल्मान 
भहोदम, 
 तहाॉ कामाारमफाट लभलत .................................भा प्रकाणर्शत सूचना अनसुाय सञ्चारन हनु रागेको 
..........................................................कामाक्रभकोउद्देश्म,रागत,सभमावधी,राबाणन्वत जनसॊ्मा रगामतको वववयण 



तऩलसरभा उल्रेख गरयएको छ।कामाक्रभ सञ्चारन गना आलथाक/वस्तगुत/रागत साझेदायी सहमोग आवश्मक ऩयेको हुॉदा 
अनदुान उऩरव्ध गयाइददनहुन अनयुोध गदाछु। 

तऩलसर् 
अनदुानग्राहीको नाभ् 
ठेगाना्                                                स्थानीम तह् 
वडानॊ.          कामाक्रभको नाभ् 
कामाक्रभको उद्दशे्म् 
अनदुान यकभ आवश्मक ऩनुाको कायण् 
सञ्चारन गरयने कामाक्रभ् 
क्रभागत बए गत आ.व.सम्भको रेखाऩरयऺण प्रलतवेदन् 
कामाक्रभ सञ्चारन गना राग्न ेकूर रागत्                 कामाक्रभ सम्ऩन्न गना राग्ने सभम् 
कामाक्रभ सञ्चारन गने कामामोजना् 
कामाक्रभफाट राबाणन्वत जनसॊ्मा्  
 
                                                 लनवेदक 
     कृषक सभहु/कृवष सहकायी सॊस्था/कृवष पभा/उद्यभी कृषक 
      अध्मऺ/ वप्रलतलनलधको दस्तखत् 
        नाभ/थय् 
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अनसूुची-४ 
 

-दपा ९ को उऩदपा १ सॉग सम्वणन्धत _ 

सम्झौता ढाॉचा 
मो सम्झौता ऩत्र................../भन्त्रारम/कामारम/केन्र(मस ऩलछ ऩवहरो ऩऺ बलनएको ) य.............कृवष पाभा/उद्यभी 
कृषक.......................................गा.ऩा./न.ऩा...................................वडानॊ...........टोर (मस ऩलछ दोस्रो ऩऺ 
बलनएको ) फीच तऩलसरको र्शता वभोणजभको कुयाहरुराई ऩारन गने कुया भञु्जय गरयन्छ । 

मो सम्झौता, सम्झौता बएको लभलत.......................देखी प्रायम्ब बएको भालननछे य मो सम्झौताभा सॊरग्न णस्वकृत 
प्रस्तावना/इणस्टभेट वभोणजभको कामा मथाणर्शघ्र सॊचारन गयी लभलत................सार........भवहना........गतेसम्भ गयेय 
आवश्मक कागजात सवहत दोस्रो ऩऺरे ऩवहरो ऩऺ सभऺ ऩेर्श गनुा ऩनेछ । 

 

१. मस सम्झौता फभोणजभको.........................................कामाक्रभ सञ्चारन सम्वन्धी सम्ऩूणा कामा  दोस्रो ऩऺ 
आपैरे गनुाऩनेछ।दोस्रो ऩऺ आपैरे नगयी अन्म व्मणक्त वा सॊस्था भापा त गयाउन  ऩाइने छैन । 



२. सम्झौता वभोणजभको कामा सॊचारन तथा सम्ऩन्नको रागी ऩवहरो ऩऺ भापा त अनदुान स्वरुऩ 
 रु.......................(अऺयेऩी...........................) य दोस्रो ऩऺको रागत सहबालगता 
 रु.................(अऺयेऩी ) व्महोरयने छ । 

३. दोस्रो ऩऺरे सम्झौता फभोजीभको .....................................................कामाक्रभ अन्तगात 
 ............................................ व्मवसाम/उद्यभ सञ्चारनका रागी सम्झौताभा सभावेर्श गरयएको 
श्रोत वाहेक अन्म कुनै सयकायी,गैह्र सयकायी सॊघसॊस्थाफाट सहमोग,अनदुान आदी प्राप्त गरयने बए  प्रथभ 
ऩऺराई जानकायी गयाउनऩुने । 

४. दोस्रो ऩऺरे सम्झौता फभोणजभको काभ गदाा प्रथभ ऩऺफाट खवटएका प्राववलधकहरुरे ददएको  लनदेर्शनको ऩारना 
गनुाऩनेछ । 

५. दोस्रो ऩऺरे..........................कामाक्रभ अन्तगात..................................व्मवसाम सञ्चारन                                                      
  सम्वणन्धत कामाको सावाजलनक जानकायीका रागी रेखाऩरयऺण गयाउनऩुनेछ । 

६.    प्रथभ ऩऺरे दोस्रो ऩऺराई बकु्तानी दददा प्रथभ ऩऺ सभऺ ववर ऩेर्श बए ऩश्र्चात सम्फन्धीत दोस्रो ऩऺको नाभभा  

      एकाउन्ट ऩेई चेक भापा त बकु्तानी ददनेछ । 

७.    दोस्रो ऩऺको राऩयवाहीको कायणवाट कामा सम्ऩन्न नबई हालननोक्सानी बएभा त्मसको सम्ऩणुा णजम्भेवायी दोस्रो      

      ऩऺरे लरनऩुने छ ।  

८. दोस्रो ऩऺरे स्वीकृत प्रस्तावनाको कामा तालरका फभोणजभ........................लभलत सम्भ मो सम्झौता  वभोणजभको   

       सम्ऩूणा कामा (स्वीकृत प्रस्तावना/ इविभेट अनसुाय ) ऩूणारुऩभा सम्ऩन्न गयी सञ्चानभा  ल्माउनेछ । 

९.  सम्झौता फभोणजभको कामा गने सम्वन्धभा कुनै वववाद आएभा प्रथभ ऩऺको लनणाम अणन्तभ भालननछे । 

१०.  कामाववलधको खण्डफाट सम्झौताभा अलनवामा उल्रेख हनऩुने ववषमहरु  

११.  कामाक्रभसॊग प्रासविक अन्म ववषमहरु (आवश्मक बएभा ) 
१२. काक्रा भको ववस्ततृ र.इ.लडजाइन सॊरग्न फभोणजभ हनुछे । 

१३. बकु्तानी हनुे खाता नम्वय् 
      खाता नम्वय्  

 
 
 
 
 
 
 

१४. मो सम्झौताभा उल्रेख बएका कुयाहरुभा मस वभोणजभ य अन्म कुयाहरुभा प्रचलरत ऐनलनएभ अनसुाय  हनुेछ । 

  
 

 ऩवहरो ऩऺ        दोस्रो ऩऺ 

 दस्तखत्        दस्तखत्    
 नाभ्                                            नाभ् 
 ऩद्         ऩद् 
 लभलत्         लभलत् 
 कामाारमको छाऩ्       सॊस्थाको छाऩ् 
 

       योहवय 

 दस्तखत्        दस्तखत्    
 नाभ्                                      नाभ् 
 ठेगाना्         ठेगाना् 



 लभलत्         लभलत् 
 

 

  लभलत्२०७९/.............भवहना..........गते 

  
 

      

आऻारे, 
येर्शभ ओरी 

प्रभखु प्रर्शासकीम अलधकृत 

 


