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 डेरी संचािन तथा व्यबस्थापन काययववलि २०७९ 

प्रस्तावना 

अजिरकोट गाउँपालिकाको आ.व २०७९/०८० को बिेट तथा काययक्रममा डेरी संचािन तथा 
व्यवस्थापनका िालग काययक्रम संचािन गनय बिेट व्यवस्थापन भएकोिे अजिरकोट गाउँपालिकामा 
स्वच्छ स्वास््य एवम गणुस्तरीय दिु उत्पादन तथा संकिन,भण्डारण साथै  उपभोक्ता समक्ष ववतरण  
गराउने उदेश्यिे दगु्ि उत्पादनमा सम्िंग समहु/सलमलत/सहकारी/फमय/कृषक को िागत साझेदारीमा 
काययक्रम संचािन गनय अजिरकोट गाउँपालिका  ,गाउँकाययपालिकाको कायायियिबाट यो काययववलि 

छ िारर गररएको  

पररच्छेद १  

प्रारजम्भक 

१. सजषक्षप्त नाम र प्रारम्भ : 
१) यस काययववलिको नाम "डेरी संचािन तथा व्यबस्थापन काययववलि २०७९ " रहेको छ . 
२) यो काययववलि अजिरकोट गाउँपालिका, गाउँकाययपालिकाको बैठकिे स्वीकृत गरेको लमलत देजख 

िाग ुहनुेछ . 
३) यो काययववलि अजिरकोट गाउँपालिका भर िाग ुहनुेछ .  

 

पररच्छेद २ 

पररभाषा 

 

२. पररभाषा : ववषय र प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययववलिमा,  

१) कृषक भन्नािे गाई/भैसी पािनमा संिग्न व्यजक्तिाई िनाउदछ | 

२) ''गाउँ काययपालिका'' भन्नािे अजिरकोट गाउँपालिका, गाउँ काययपालिका सम्झन ुपदयछु | 

३) "गाउँपालिका'' भन्नािे यस अजिरकोट गाउँपालिकािाई िनाउंदछ . 

४) "दिु" भन्नािे स्वस्थ गाई/भैसीको थनुबाट दहेुको र स्वाभाववक अवस्थाको स्वच्छ तािा 
श्राविाई सम्झन ुपदयछ |   

   ५)पश ुभन्नािे गाई /भैसीिाइ िनाउदछ | 



   ६) "प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत" भन्नािे अजिरकोट गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 
सम्झन ुपदयछ | 
   ७) ''शाखा प्रमखु" भन्नािे अजिरकोट गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायियको पश ुसेवा  
शाखाको प्रमखु सम्झन ुपदयछ | 

  ८) सलमलत भन्नािे '' छनौट सलमलत '' सम्झन ुपदयछ | 

   

 

पररच्छेद ३ 

उद्दशे्यहरु 

यस काययववलि उदेश्य देहाय बमोजिम हनुेछ  

१) दिु उत्पादक कृषकिाई प्रोत्सावहत गने  

२) दगु्ि गणुस्तर कायम राख्न े| 

३) दगु्ििषय पदाथयको आयातक्रम तथा लनयायत प्रवियन गने | 

४) दिुमा आत्म लनभयर हनुे | 

५) दिु संकिन,भण्डारण, ववतरण तथा दूििषय पदाथय उत्पादन गने  | 

पररच्छेद ४  

छनौट प्रवक्रया   

४. छनौट सलमलत  : 
छनौट सलमलत देहाय बमोजिमको हनुेछ : 
    क) प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत   - संयोिक     १ िना 
    ख) योिना शाखा प्रमखु    - सदस्य  १ िना 
    ग) सम्बजषित ववषयगत सलमलतको संयोिक   - सदस्य   १ िना  
    घ) पश ुसेवा शाखा प्रमखु    - सदस्य सजचब  १ िना  

५ .छनौट सलमलतको काम कतयब्य र अलिकार   : छनौट सलमलतको काम कतयब्य र अलिकार देहाय   

    बमोजिमको हनुेछ , 
क) प्रकाजशत सचुना अनसुार प्राप्त लनवेदनका आिारमा िाभग्रावहको प्राथलमकीकरण गने,  

ख) िाभ ग्रावहको छनौट गने,  

ग) काययक्रम सम्झौता गरर कायायषवयनको चरणमा िैिाने, 



घ) सलमलतको बैठक सम्बजषि प्राविान सलमलत आफैिे लनिायरण गरे बमोजिम हनुेछ . 
 

६  .छनौट प्रवक्रया :  

१) ररत पवुयक पेश हनु आएका आवेदकहरुको आिारमा सम्बजषित शाखाको अनगुमन प्रलतवेदनको 
   आिारमा छनौट सलमलतिे प्राथलमकीकरण गनेछ . 

२) सलमलतमा प्राप्त लनवेदन उपर छिफि गरर सलमलतिे काययक्रमको िालग िाभग्राही छनौट गनेछ .  

 

पररच्छेद ५ 

काययक्रम संचािन 

७  .संचािन ववलि  

क) यस आ.व २०७९/०८० मा यस गाउँपालिका लभत्र का ५ वटै वडाबाट पायक पने स्थान वा 
गाउँपालिका केषर नजिक दिु डेरी स्थापना गररनेछ | उक्त डेरी स्थापना मा गाउँपालिका बाट ७५% 
अनदुान  र दगु्ि उत्पादक सहकारी/सलमलत/समहु/फमय/कृषक संग २५% िागत साझेदारीमा संचािन 
गररनेछ | 
ख) आवेदन पेश गनयको िालग कजम्तमा ३० ददनको समय ददई अनसुजुच १ बमोजिमको सावयिलनक 
सचुना प्रकाशन गररनेछ . 
ग) आवेदकिे अनसुजुच २ बमोजिम लनवेदन र कागिातहरु पेश गनुयपनेछ . 
घ) उपदफा (ग) बमोजिमको समय अबलि लभत्र साझेदारी गनय इच्छुक 
सहकारी/समहु/सलमलत/फमय/कृषक िे सम्बजषित तहिे ददएको लसफाररस पत्र अनसुजुच (३) 
बमोजिमको िागत साझेदारी गने प्रलतवद्धता पत्र अनसुजुच ३ बमोजिमको कायययोिना तयार गरर 
गाउँपालिकामा पेश गनुयपनेछ | 
ङ) साझेदारी संस्था छनोट भए िगतै साझेदार सहकारी/समहु/सलमलत/फमय/कृषक िाइ िानकारी 
कायायियिे गने छ|  
च) िानकारी ददइएको लमलतिे १५ ददन लभत्र  छनौट भएका कृषक, कृवष समहु, सहकारी, कृवष फमय 
संग अनसुजुच ४ बमोजिमको सम्झौता गरर काययषवयन गररनेछ | 
छ) तोवकएको समय अवलिलभत्र सम्झौता गनय नआएको खण्डमा प्राथलमकताको आिारमा अषय कृषक, 
कृवष समहु, सहकारी, कृवष फमय िाइ काययक्रम प्रदान गररने छ | 
ि) उपदफा (ग) बमोजिम प्रस्ताव आह्वान गदाय प्रस्ताब नपरेमा वा १ मात्र प्रस्ताव परर सम्झौता गनय 
नआएमा पनु प्रस्तावना आव्हान गररनेछ| 



८. अनदुान रकम र भकु्तानी प्रवक्रया: 

क) काययक्रम संचािनको िालग छनौटमा परेका िाभग्राहीिाई पेश्की रकम उपिब्ि गराइने छैन र 
अषय आवश्यक श्रोत/सािन आवेदक आफैिे व्यवस्थापन गरर काययक्रम संचािन गनुयपनेछ . 

ख) काययसम्पन्न भएपश्चात तपजशिका कागिातहरु गाउँकाययपालिकाको कायायियमा पेश गरे पलछ 
लनयमानसुार अनदुान रकम एकमषु्ठ भकु्तानी गररने छ . 

तपजशि 

क) वडा कायायियको आजषतम भकु्तानीका िालग लसफाररसको सक्कि प्रलत  

ख) वडा स्तररय अनगुमन प्रलतबेदनको सक्कि प्रलत  

ग) आवश्यक लबि भरपाई  

घ) अनदुान काययक्रम संचािन भएको स्थान को फोटो ३ प्रलत  

ङ) समूह वा संस्थाको हकमा काययसलमलतको बैठकिे काययसम्पन्न भएको लनणययको प्रलतलिवप 

च) काययसम्पन्न भएको प्राववलिक प्रलतवेदन  

छ) भकु्तानीको िालग लनबेदन 

९. अनगुमन: 

१) संचालित काययक्रमको गाउँपालिका, वडा कायायिय तथा पश ुसेवा शाखािे अनगुमन तथा 
मलुयांकन गनय सक्नछे . 

 

१०. भकु्तानी ददन बाध्य नहनु े: 

१) सम्झौता बमोजिम कायय सम्पन्न नगरेमा गाउँपालिकािे त्यस्ता अनदुानग्राहीिाई भकु्तानी ददन 
बाध्य हनुे छैन . 

२) सम्झौतामा उजलिजखत अवलि लभत्रमा काययसम्पन्न गरर भकु्तानी लिन नआएमा भकु्तानी ददन बाध्य 
हनुे छैन . 



 

पररच्छेद ६ 

ववववि 

११ .प्रचलित काननु बमोजिम हनुे   :यस काययववलिमा िेजखएका ववषयमा यसै काययववलि बमोजिम र  

     निेजखएको ववषयमा प्रचलित काननु बमोजिम हनुेछ | 
१२ .वािा अड्काउ फुकाउ  :यो काययववलिको काययषवयनमा कुनै बािा अड्काउ आइपरेमा 
गाउँकाययपालिकािे बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ  | 
१३ .संशोिन  यो काययववलि आवश्यकता अनसुार गाउँकाययपालिकािे थपघट ,हेरफेर वा संशोिन 
गनय सक्नेछ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसुजुच १ 

(दफा ७ उपदफा ख संग सम्बजषित ) 

प्रस्ताव आह्वान सम्बजषि सूचना 

प्रथम पटक प्रकाजशत लमलत :- ............................ 

आ.व ...............को वावषयक स्वीकृत काययक्रम अनसुार डेरी संचािनमा ७५% अनदुान काययक्रमको 
माध्यमबाट स्वोरोिगर लसियना गने काययक्रम रहेको हुँदा इच्छुक सहकारी/सलमलत/समहु/फमय/कृषक 
बाट प्रस्ताव आह्वानको िालग यो सूचना प्रकाजशत गररएको छ | प्रस्तावक 
सहकारी/सलमलत/समहु/फमय/कृषक िे यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको लमलतिे ३०  ददन लभत्र 
तपजशि अनसुारका कागिातहरु सवहत तोवकएको ढाचा अनसुारको प्रस्ताव गाउँपालिकाको पश ुववकास 
शाखामा दताय गनुय हनु ् यो सूचना िारर गररएको छ |  
संिग्न कागिातहरु: 

१) अजघलिा दइु आलथयक बषयमा कुनै कायायिय / संस्थाबाट अनदुान प्राप्त गरे वा नगरेको उलिेख 
गरर अनदुान लिन उपयकु्त भएको व्यहोरा सवहतको लनवेदन  

२) आवेदकिे आफुिे संचािन गने व्यवसायको पररयोिना प्रस्ताव 

३) सम्बजषित वडा कायायियको काययक्रम संचािनमा दोहोरो सहयोग नभएको वा ववगतमा सहयोग 
उपिब्ि भएको भए सो को व्यहोरा खिुाई थप अनदुान सहयोग ददन उपयकु्त हनुे व्यहोरा 
िेजखएको लसफाररस पत्र  

४) नवीकरण भएको दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप एक प्रलत  

५) स्थाई िेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप एक प्रलत (भए) 

६) समहु वा संस्थाको हकमा काययसलमलतको बैठक को अनदुान माग गनयको िालग गरेको लनणयय 
प्रलतलिपी 

७) फमय वा व्यवसाय संचािनमा रहेको िग्गा िलन प्रमाणपिुायको प्रलतलिवप र िग्गा भाडामा 
लिएको भए प्रचलित लनयम बमोजिम कजम्तमा ५ वषयका िालग भाडामा लिएको खलुन े
कागिातको प्रलतलिवप  

८) काययक्रम संचािन हनुे आलथयक वषयको सम्पलत कर तथा भलूमकर लतरेको रलसदको प्रलतलिवप 

९)  सम्बजषित ववषयमा तालिम लिएको भए सो को प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप  

 



 अनसुजुच २  

(दफा ७ उपदफा ग संग सम्बजषित ) 

प्रस्थावना पत्र पेश गने आवेदन पत्र 

लमलत:-.................................. 

श्री प्रमखु प्रशासकीयअलिकृत. 
अजिरकोट गाउँपालिकाको कायायिय 

भच्चेक, गोरखा | 
ववषय :- डेरी संचािन काययक्रममा िागत साझेदारी गने बारे | 

महोदय, 

 हामीिाई डेरी स्थापना काययक्रम संचािन गनय अनदुान प्राप्त गरर काययकमय संचािन गने लतब्र इच्छा 
भएकािे लनम्नानसुार कागिात राखी लनवेदन गरेका छौ | हामीिे अनदुान सहयोग प्राप्त गरेमा 
लनिायररत प्रवक्रया अनसुार सम्बजषित गाउँपालिका लभत्र रवह कायय गने छौ भलन यो सजम्क्षप्त प्रस्तावना 
पत्र र आवश्यक कागिातहरु संिंग गरर यो लनवेदन गररएको व्यहोरा अनरुोि छ | 

संिग्न कागिातहरु: 
१) अजघलिा दइु आलथयक बषयमा कुनै कायायिय / संस्थाबाट अनदुान प्राप्त गरे वा नगरेको उलिेख 

गरर अनदुान लिन उपयकु्त भएको व्यहोरा सवहतको लनवेदन  

२) आवेदकिे आफुिे संचािन गने व्यवसायको पररयोिना प्रस्ताव 

३) सम्बजषित वडा कायायियको काययक्रम संचािनमा दोहोरो सहयोग नभएको वा ववगतमा सहयोग 
उपिब्ि भएको भए सो को व्यहोरा खिुाई थप अनदुान सहयोग ददन उपयकु्त हनुे व्यहोरा 
िेजखएको लसफाररस पत्र  

४) नवीकरण भएको दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप एक प्रलत  

५) स्थाई िेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप एक प्रलत (भए) 

६) समहु वा संस्थाको हकमा काययसलमलतको बैठक को अनदुान माग गनयको िालग गरेको लनणयय 
प्रलतलिपी 



७) फमय वा व्यवसाय संचािनमा रहेको िग्गा िलन प्रमाणपिुायको प्रलतलिवप र िग्गा भाडामा 
लिएको भए प्रचलित लनयम बमोजिम कजम्तमा ५ वषयका िालग भाडामा लिएको खलुन े
कागिातको प्रलतलिवप  

८) काययक्रम संचािन हनुे आलथयक वषयको सम्पलत कर तथा भलूमकर लतरेको रलसदको प्रलतलिवप 

९)  सम्बजषित ववषयमा तालिम लिएको भए सो को प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप  

 लनवेदकको: 

नाम :-......................... 

दस्तखत:.............................. 

पद:-................................. 

सहकारी/सलमलत/फमय:............................... 

ठेगाना:-................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुजुच ३ 

(दफा ७ उपदफा घ  संग सम्बजषित ) 

प्रस्ताववत कायययोिना 

१. सहकारी /सलमलत/फमय/कृषक को नाम :-                                        

 सम्पकय  नं  

५) ठेगाना:-.............................................गाउँ/टोि........ नं वडा डेरी संचािन गररने 
स्थान ....................... 

६) डेरी स्थापना काययक्रममा संचािन गररने कायय वववरण : 

क्र.स  काययक्रम   

१. प्रस्ताववत काययक्रमको नाम   

२. काययक्रम कायायषवयन हनुे स्थान   

३. आवेदनको नाम र ठेगाना   

४. प्रस्ताववत काययक्रमको अनमुालनत िागत   

५. प्रस्तावकको आफ्नै श्रोतबाट व्यहोने रकम   

६. प्रस्ताववत काययक्रमको उदेश्य   

 

साझेदारी सहकारी/समहु/सलमलत/फमय/कृषकिेको तफय बाट सवह गनेको  

नाम:-  

पद:- 

दस्तखत:- 

लमलत:- 

                                  औठाको छाप :- दायाँ                     बाँया  



अनसुजुच ४ 

(दफा ७ उपदफा च संग सम्बजषित ) 

सम्झौता-पत्र  

अजिरकोट गाउँपालिका (यसपलछ प्रथम पक्ष भलनएको) र ..................................................( 
यसपलछ दोस्रो पक्ष भलनएको) डेरी संचािनको िालग देहाय बमोजिमको शतयको अलिनमा रही 
तोवकएको शतय पािना गने गरर यो सम्झौता गररयको छ 

शतयहरु  

१. प्रस्ताववत डेरी गोरखा जिलिा अजिरकोट गाउँपालिका ....... नं वडा 
.........................टोिको ......................भने्न ठाउमा लमलत ................................... 
सम्म सम्पन्न गररनेछ  

२. प्रस्तावना पत्रमा पेश भए अनसुारको कायय भएको हनुपुनेछ  

३. अजषतम भकु्तानी लिन आउदा आवश्यक ववि भपायइ, काययक्रमको माइषयटु, काययक्रमको 
फोटो र वडा कायायियको लसफाररस आदद आवश्यक कागिात पेश हनुपुने  

४. सम्झौता मतुाववकको कायय नभएमा वा उपिब्ि श्रोतको दरुुपयोग भएको पाईएमा प्रथम 
पक्षिे िनुसकैु समयमा एकतफी रुपमा सम्झौता भंग गरर दोस्रो पक्षबाट दरुुपयोग भए 
बराबरको रकम सरकारी बावक सरह असिु उपर गनय सक्नेछ  

५. दोस्रो पक्षिे काययक्रम संचािन गदाय प्रथम पक्षिाइ िानकारी ददयर मात्र काययक्रम संचािन 
गनुयपनेछ  

६. प्रथम पक्षिे उक्त काययक्रमहरुमा खचय भएको रकम दोस्रो पक्षिे पेश भरेको लबि भरपाई 
आिारमा रु ............................................... सम्म उपिब्ि गराउने छ | लनयम 
अनसुार िाग्ने कर दोश्रो पक्षिे व्यहोनुय पने छ | 

७. प्रस्ताववत काययक्रम स्थि सम्झौता मतुाववकको भषदा अषयषत्र साररने छैन, तथापी कब ु
बावहरको अवस्थामा स्थाषतरण गनुय परेमा प्रथम पक्षिे लिजखत स्वीकृत अलनवायय रुपमा लिन ु
पनेछ | 

८. प्रस्ताववत काययक्रम संचािन गररएको थिोमा ठेगाना तथा सहयोगी लनकाएको नाम उलिेजखत 
बोडय राख्न ेकायय दोश्रो पक्षिे अलनवायय रुपमा गनेछ | 



९. सम्झौतामा उलिेख हनु छुटेका ववषयको हकमा प्रचलित लनयम काननु र दवैु पक्षको आपसी 
सहमलत अनसुार हनुेछ | 

१०. उत्पाददत वस्त ु(दिु) बिारीकरणको व्यवस्था प्रथम पक्षिे गनेछ | अषयषत्र लबवक्र 
ववतरण गनुय पने भएमा प्रथम पक्षको स्वीकृलत लिएर मात्र गनुयपनेछ| 

 दोस्रो पक्षको तफय बाट :                                       पवहिो पक्षको तफय बाट : 

हस्ताक्षर:...............................                           हस्ताक्षर:........................... 

नाम                                                  नाम                               
पद                                                   पद                             
छाप                                                  कायायियको छाप  

सजक्ष                                                  सजक्ष                                  
नाम                                                  नाम                               
पद                                                   पद                                       
ठेगाना                                                 ठेगाना                                        
इलत सम्बत.्................साि .................मवहना ...............गते...................रोि शभुम |   
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