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मध्य पहाडी लोक मार्ग तथा हल
ु ाकक मार्गका बजार लक्षित
एकककृत दुग्ध उत्पादन प्रबर्द्गन कायगक्रम सन्चालन
कायगकिधध
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मध्य पहाडी लोक मार्ग तथा हुलाकी मार्गका बजार लक्षित एकककृत दुग्ध
उत्पादन प्रबर्द्गन कायगक्रम सन्चालन कायगकिधध २०७७

नेपालमा

पकहलो

पंचबकषगय

योजनाबाटै

ब्यबक्षथथत

दुग्ध

उध्योर्को

शुरुिात

धब.स.१९५६मा भै हाल नेपालमा एक सहकारी दुग्ध किकाश सं थथान र केकह ठु ला
तथा मझौला दुग्ध उद्योर्को साथै दुग्ध उत्पादन सहकारर सं थथा तथा धतनीहरुको
छाता सं र्ठन केक्षन्िय दुग्ध सहकारर सं घ समेत कृयाक्षशल छन् ।कयनै सहकारी
सं थथा तथा धनक्षज डेरर उद्योर्का सं कलन कन्िे बाट कुल उत्पादनको

कररब १५

प्रधतशत मात्र कच्चा दुध बजारमा पुग्दछ । स-साना असं र्ठठत कृषकहरुबाट
अब्यबक्षथथत तथा असं र्ठठत रुपमा बजारमा प्रबाह भएको दुग्ध तथा दुग्धजन्य
पदाथगको र्ुणथतर तथा ठदर्ोपना कायम राख्न नसककने र दुधको िेधत्रय तथा राकिय
बजार, बजारमा सं भाधबत डेरर पकेट िेत्रहरुको पहुुँच समेत नपुर्ी दुधको मूल्य
श्ं ृखलाको धबकास समेत हुन नसक्दा रोजर्ारी र दुधको उक्षचत मूल्य समेत
कृषकले पाउन सकेका छै नन् । त्यसै ले नयाुँ धबकक्षशत हुदै र्रे का बजार िेत्रहरु
र राकिय बजारमा समेत दुधको सं र्ठठत तथा उत्पादन बजाररकरण र्नग अपररहायग
भएकाले नेपाल सरकारको यो कायगक्रम ब्यबक्षथथत, सरल, सहज, प्रभाबकारी र
पारदशी रुपले सं चालन र्नग पाुँचखाल नर्रपाधलका बाट मध्य महाडी लोक मार्ग
तथा हुलाकक मार्गका बजार लक्षित एकककृत दुग्ध उत्पादन प्रबर्द्गन कायगक्रम
सन्चालन कायगकिधध २०७७ जारी र्ररएको छ ।
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पररच्छे द १
प्रारक्षभभक
१. प्रारक्षभभक
क. सं क्षिप्त नाम र प्रारभभ
१. यो कायगधबधधको नाम "मध्य महाडी लोक मार्ग तथा हुलाकक मार्गका
बजार लक्षित एकककृत दुग्ध उत्पादन प्रबदगन कायगक्रम सन्चालन कायगकिधध
२०७७" रहे को छ ।
२.यो कायगकिधध पाुँचखाल नर्रपाधलका, नर्र कायगपाधलकाबाट थिीकृत
भएपधछ प्रारभभ हुनेछ ।
२. पररभाषा धबषय िा प्रसं र्ले अको अथग नलार्ेमा यस कायगकिधधमा
क. 'कायगलय' भन्नाले पाुँचखाल नर्रपाधलका सभझनु पछग ।
ख. 'कायगदल' भन्नाले नर्र पशु किकाश कायगदल सभझनु पछग ।
र्. 'कायगधबधध' भन्नाले मध्य महाडी लोक मार्ग तथा हुलाकक मार्गका बजार लक्षित
एकककृत दुग्ध उत्पादन प्रबदगन कायगक्रम सन्चालन कायगकिधध २०७७ सभझनु पछग
।
३. उद्देश्यहरु
मध्य पहाडी लोक मार्ग तथा हुलाकक मार्ग तथा धलं क रोड िेत्रमा धबकाश भैरहे का घना
बक्षथत तथा बजार िेत्र िररपरर एकककृतरुपमा र्ुणथतररय दुध उत्पादन र्रर ती बजार
िेत्रमा दुध िेधत्रय तथा राकिय बजारमा समेत पुर्याउनु यो कायगक्रमको मुख्य उद्देश्य हो
भने अन्य उदे ष्यहरु धनभन अनुसार छन् ।
क. थथाधनय जातका र्ाई भैधसहरुको नश्ल सुधार र्रर उत्पादन र उत्पादकत्िमा बृक्षध्द
र्ने ।
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ख. दुग्ध मूल्य श्ं ृखलामा आधाररत ब्यबसाय तथा उद्योर् प्रबध्दगन र्रर रोजर्ाररमा
अधभबृक्षध्द र्ने ।
र्. र्ुणथतररय दुध उत्पादन र्रर उपभोक्ताहरुलाई खाध्य तथा पोषण सुरिाको
प्रत्याभुधत ठदलाउने ।
घ. मन्त्रालयको दूधमा आत्माधनभगर हुने प्रधतबध्दता पुरा र्नग सहयोर् र्ने ।
ङ. मध्य महाडी लोक मार्ग तथा हुलाकक मार्गका बजार लक्षित एकककृत दुग्ध
उत्पादन प्रबदगन कायगक्रम
४. कायगक्रमको अबधध १ बषगको हुने छ ।
५. िडा िा िडाहरु छनौट र्ने आधार
पशु नश्ल सुधार, धाुँसेबाली, दूधको बजार, शहररकरणको सं भािना, पशुबथतुहरुको हालको
सं ख्या, दूध उत्पादनको पररमाण जथता धबषयहरुमा आधाररत भई छनौट र्ररने छ ।
६.साझेदार छनौट
यस कायगक्रममा २ ककधसमका साझेदार हुने छन् ।
क. दुध उत्पादन पकेट िेत्र र साझेदार छनौट र्ने आधार
१. किर्तदे क्षख सञ्चालनमा रहे का र्ाईभैंसी पकेट िेत्रहरु िा व्यिसायीक रुपमा दुग्ध
उत्पादन र्नग सककने नयाुँ सभिाधभत िेत्रहरु ।
२. दुग्ध उत्पादन सहकारी सं थथा सं चालनमा रहे को िा कायगक्रम शुरु र्रे को पकहलो
आ.ब.मै कायगक्रमसं चालन हुन सक्ने हुन ु पछग ।
३. दुध उत्पादनमा सं लग्न सं र्ठठत समुह /सधमती/सहकारी सं थथाहरु डेरर पकेट
िेत्रमा साझेदार हुने छन् । समुह /सधमतीहरुको हकमा कायगक्रम शुरु भएको
आ.ब.को अन्त्यसभम दुग्ध उत्पादक सहकारी सं थथा र्ठन भई सक्नु पदगछ ।
४. यस नर्रपाधलकामा यथता डेरर पकेट िेत्र कक्षभतमा पधन १ िटा हुनपु छग ।
ख. र्ुणथतररय दुधको सं र्ठठत बजाररकरणको लार्ी साझेदार छनौट र्ने आधार
यो कायगक्रम लार्ु भएको नर्रपाधलकामा कक्षभतमा १ िटा दुध प्रशोधन र्ने सं थथा
छनौट हुने छ । दुध बजाररकरण तथा प्रशोधनको आधारमा र्त आधथगक बषगमा
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सभबक्षन्धत सं थथाले दुध प्रशोधनको आधारमा प्रधत धलटर रु २/ का दरले हुन
आउने बकिमा ३ लाख सभम अनुदान प्राप्त र्नग प्रकाक्षशत सूचना अनुसार सभबक्षन्धत
कायगलयमा धनिेदन ठदन सक्नेछन ।
१. सभबक्षन्धत धनकायमा दताग भई दुध सं कलन, प्रशोधन, धबधबधधकरण तथा
धबतरणमा सं लग्न सहकारी िा धनजी उध्योर् /फमग
ुँ र धबथतार र्नग
२.क्षजल्ला क्षथथत बजार िेत्र, िेत्रीय िा राकिय बजारमा समेत पहुच
सक्ने सं थथा
७. कायगक्रम सं चालनका लार्ी साझेदारको छनौट प्रकृया
१. कायगलयले अनुसूची १ (क) र अनुसूची १ (ख) बमोक्षजमको प्रथताब आह्वान
र्नेछ ।
२. कायगक्रममा सहभार्ी हुन ईच्छु क सं थथाहरुले अनुसूची ३ (ख) अनुसारको
सं क्षिप्त

कायग

योजना

५

बषगको

बनाई

सभबक्षन्धत

कायगलयमा

अनुसूची

२

अनुसासरको धनिेदन दताग र्नग पनेछ ।
३. कायगलयले

दताग भएका प्रथताबहरुको थथलर्त धनररिण र्रर प्रारक्षभभक

पशुपालन सबेिण प्रधतबेदन सकहत कायगदलको थिीकृतको लार्ी पेश र्नेछ ।
८. मूल्यांकन तथा छनौट सभबक्षन्धत कायगलयले साझेदार मूल्यांकन तथा छनौटका लार्ी
कायगदल समि पेश र्नेछ । कायगदलले प्राप्त प्रथताब तथा कायगक्रम सन्चालनको लार्ी
प्रारक्षभभक पशुपालन सिेिण प्रधतबेदनको आधारमा अनुसूची ४ (क) र अनुसूची ४ (ख)
बमोक्षजम मूल्यांकन र्रर साझेदारको छनौट र्नेछ ।
९. सेिा सं चानल प्रककया
यस कायगक्रम बमोक्षजमको सेिा सन्चालन र्ने प्रकृया दे हाय अनुसार हुनछ
े ।
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१. कायागलय र छनौट भएका सं थथा धबच अनुसक्षु च ५ (क) र अनुसक्षु च ५ (ख) अनुसार
सभझौता र्रर कायगक्रम सन्चालन र्ररनेछ ।
२. कायगलयले साझेदारबाट पेस भएको प्रथताधबत कायगक्रम तथा बजेट कायगदलको
बैठकबाट अक्षन्तम रुप ठदई धबधनयोक्षजत रकमको आधारमा अनुदान थिीकृत र्ररनेछ ।
३. साझेदारले हरे क मकहना अनुसक्षु च ६ बमोक्षजमको िाुँचामा पशु सेिा केन्ि माफगत
कायागलयमा प्रर्धत पठाउनु पनेछ ।
ु ी ७ (क) दे क्षख ७ (घ) सभमको
४. दुध उत्पादन पकेट िेत्रका साझेदारले अनुसच
अधभलेख राख्नुपदगछ ।
५. यो कायगधबधधसं र्ै सं लग्न र्रीएको एकककृत दुग्ध उत्पादन प्रबदगन कृयाकलाप
सं चालनको लार्ी धबथतृत धबबरण समेत यसको अं र् माधननेछ र सोकह अनुसार
कृयाकलापहरु सं चालन र्ररनेछ ।
६. यो कायगक्रमको मूल्यांकन नर्रपाधलकाबाट र्ररनेछ ।
७. यो कायगक्रम सभपन्न र्नगको लार्ी अनुसूची ८ (क) र (ख) सभम अनुसारका
कक्रयाकलापहरु सं चालन र्ररनेछ ।
१०. अपेक्षित प्रधतफल
१. दुध उत्पादनको कहसाबले हालको अबथथा र भधबष्यमा र्नग सककने सं भािनाका
आधारमा अत्यन्तै महत्िपुणग माधनएका िडाहरुमा ठु लो सं ख्यामा रहे का र्ाई
भैधसहरुको नश्ल सुधार भई दुधको उत्पादन र उत्पादकत्िमा बृक्षध्द हुने ।
२. लोकमार्ग तथा हुलाकक मार्गको आसपासको िेत्रमा धबकाश हुुँदै र्इरहे को
शहररकरणको अिथथालाई मध्यनजर राख्दा दुधको उत्पादन र खपतमा बृक्षध्द भई
पशुपालन ब्यबसायमा थप ब्यबसायीकरण र आधुधनकरण हुने
३.मन्त्रालयको दुधमा आत्मधनभगर हुने भन्ने प्रधतबध्दतालाई पुरा र्नग सधाउ पुग्ने ।
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११. आधथगक नमगस् सभबक्षन्ध किबरण
क. बाकषगक कायगक्रममा क्षथिकृत रकमलाई आधारलाई मान्ने ।
ख. कक्षभतमा प्रधत ५० उन्नत पशुको डेररपकेट िेत्र र प्रधत १०० उन्नत पशुको
डेररपकेट िेत्रको लार्ी कायग योजना अनुसार अनुदान ठदने । पकेट िेत्रमा
मूख्यतया र्ोठ सुधार, सफा दुध उत्पादनका लार्ी आिश्यक उपकरण र
आिश्यक भएमा मात्र २० प्रधतशत रकम उन्नत पशु िु िाधन जथता कायगलाई
प्राथधमकतामा राख्ने डेरर पकेट िेत्र / िेत्रहरुबाट कक्षभतमा दै धनक १०० दे क्षख
४०० धल.दुध थप भई सं र्ठठत बजारमा आउनु पदगछ ।
र्. बजारीकरणका लार्ी साझेदार सं थथामा मात्र दुध तथा दुग्ध पदाथग उत्पादन
भण्डारण प्रशोधन तथा धबतरण लार्ी उपलब्ध र्राउने ब्यबथथा र्ररनेछ ।
पररच्छे द २
मध्य पहाडी लोकमार्ग र हुलाकक मार्ग लक्षित दुध उत्पादन कायगक्रम अन्तर्गत
र्ाई/भैधस र श्ोत केन्िहरुमा करार भई पाप्त हुने उन्नत पाडी/ बाच्छीहरु खररद
तथा धबतरण र्ने ।
१२ कायगक्रम सं चालन हुने िडा तथा िडाहरु नर्र पशु धबकाश कायगदललको छनौटबाट
हुनेछ ।
१३ कायगक्रमको अिधध
यो कायगक्रमको अबधध १ बषगको हुनछ
े । आबश्यकता, सं भािना र बजेटको
उपलब्धताको आधारमा आर्ाधम िषगहरुमा अबधध थप हुनेछ ।
१४ कायगक्रम सं चालन प्रकृया
धबर्तका बषगहरुदे क्षख सं चालनमा रहे का उन्नत र्ाई तथा भैधस स्रोत केन्िहरुमा
भएका बाच्छी/पाडीहरुको अधभलेख धलने । स्रोतकेन्िमा उत्पादन भएका
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बाच्छी/पाडीहरु मध्ये धनभन बमोक्षजमको मापदण्ड पुर्ेका श्ोत केन्िसुँर् करार
सभझौता र्रर धबक्री र्नग सक्ने बाच्छी/पाडीहरुको छनौट र ट्याधर्ङ र्ने ।
मापदण्ड
१.बाच्छीको हकमा कक्षभतमा ५० प्रधतशत जसी िा होलथटीन र्ाईको
जातीय शुध्दता भएको
२.पाडीको हकमा कक्षभतमा ५० प्रधतशत मुराग भैधसको जातीय शुध्दता भएको
३.बाच्छीको उमेर कभतीमा १ बषगको उमेर भएको
४. पाडीको उमेर कभतीमा १८ मकहना भएको
२.कायगलयको धसफाररसमा कायगदलले अनुमोदन र्रे को िेत्रमा कक्षभतमा
१० जनाका दरले ५ िटा समुह र्ठन र्ने ।
३. कायगलयले सं भाधबत श्ोत केन्ि र जनािरहरुको सं ख्या सकहतको
धबिरण कायागलय माफगत र्ठठत समुहलाई जानकारी र्राउने ।
४. सभबक्षन्धत समुहबाट कक्षभतमा २ जना र सभबक्षन्धत पशु सेिा केन्िबाट
१ जना

प्राधबधधक सकहतको टोलीले आफुलाई उपयुक्त हुने श्ोत केन्िमा

सभपकग राखी श्ोत केन्िको सधमतीसुँर् बाताग र्रर सहमती भएको दररे टमा
जनािरहरु खररद र्ररनेछन् ।
५. यसरी खररद र्ररएका जनािरहरु समुहका सदथयहरु धबच समुहका
पदाधधकारीहरुले

आपसी

सहमती

तथा

र्ोला

प्रथा

ध्दारा

सबक्षन्धत

कायागलयको रोहिरमा धबतरण र्नेछन् ।
६. यसरी धबतरण र्ररएका जनािरहरुको खररदमा प्रधत जनािरमा लार्ेको
परल मुल्यको ७० प्रधतशत िा रु २८ हजार मध्ये जुन कम हुन्छ त्यधत
रकमसभम यस नर्रपाधलकाले सभबक्षन्धत श्ोत केन्िको बैक खातामा
उपलब्ध र्राउनेछ ।
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७. यसरी खररद र्ररएका पशुहरुको अधनबायग रुपमा धबमा र्ने दाकयत्ि
सभबक्षन्धत कृषकको हुनेछ ।
८. खररद र्ररएका पशुहरुको उत्पादन धबबरण प्रत्येक चौमाधसकमा
सभबक्षन्धत समुह माफगत नर्रपाधलका पशुपंिी सेिा शाखामा अधनिागय
रुपमा बुझाउनु पनेछ ।
९. यसरी खररद र्ररएका पशुहरुलाई कक्षभतमा ३ िषगसभम बेचधबखन र्नग
पाईने छै न ।
१५. मध्य पहाडी लोक मार्ग तथा हुलाकक मार्गका बजार लक्षित एकककृत दुग्ध उत्पादन
ु ी ८ (क) बमोक्षजम
प्रबधगन कायगक्रम कायागन्ियनको लार्ी प्रथताकित आधथगक नमगस् अनुसच
हुनेछ ।

१६. आधथगक प्रशासन सेिा
कायगक्रमको लेखा लेखाकंन, लेखा पररिण तथा आधथगक कारोबार र्दाग आधथगक कायगधबधी
ऐन, २०५५ आधथगक कायगधबधी धनयमािली, २०५४ सािगजधनक खररद ऐन, २०६३ तथा
साबगजधनक खररद धनयमािली, २०६४ बमोक्षजम र्ररनेछ ।
१७. अनुर्मन मूल्याङ्कन तथा प्रधतबेदन सभबक्षन्ध ब्यबथथा
यस कायगक्रमको अनुर्मन नर्रपाधलका तथा कानुनमा तोककएका धनकायबाट हुनेछ । माधसक
चौमाधसक तथा बाकषगक प्रर्धत प्रधतबेदन नर्रपाधलका तथा कानुनमा ब्यबथथा भए बमोक्षजम
पठाउनु पनेछ ।
१८. थपघट िा हे रफेर र्नग सक्ने
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१ यो कायगधबधधको कायागन्ियनलाई थप ब्यबक्षथथत र प्रभाबकारी बनाउन
नर्रपाधलकाले आबश्यकता अनुसार यस कायगधबधधमा थपघट हे रफेर तथा खारे ज
र्नग सक्नेछ ।
२.यो कायगधबधधको कायागन्ियनमा कुनै बाधा अबरोध र अथपष्टता आएमा त्यथतो
बाधा अबरोध फुकाउने प्रयोजनका लार्ी नर्रपाधलकाले आबश्यकता अनुसार
ब्याख्या र्नग सक्नेछ ।

ु ी १ (क)
अनुसच

एकककृत दुग्ध उत्पादन प्रबर्द्गन कायगक्रममा सहभार्ीताका लार्ी प्रथताब आव्हानको सूचना
यस नर्रपाधलकाको आ.ब.२०७७/०७८ को बाकषगक क्षथिकृत कायगक्रम अनुसार एकककृत दुग्ध
उत्पादन

प्रबर्द्गन

कायगक्रम

सन्चालन

र्नग

साझेदारीको

अिधारणा

अनुरुप

र्ाईभै सी

पालक
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कृषकहरुको समुह/ सधमधत/ सहकारी सं थथाबाट आबेदनका लार्ी यो सूचना प्रकाक्षशत र्ररएको छ
। ईच्छु क र्ाइभैधस पालक कृषकहरुको समुह /सधमती /सहकारी सं थथाहरुले यो सूचना प्रथम
पटक प्रकाशन भएको धमतीले १५ ठदन धभत्र तोककएको िाुँचा अनुसारको आिेदन फाराम यस नर्र
कायगपाधलकाको कायागलयमा पेश र्नुग होला । धबथतृत जानकारीको लार्ी यस नर्र कायगपाधलकाको
कायागलयमा सभपकग राख्नु हुन अनुरोध छ ।
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ु ी १ (ख)
अनुसच
एकककृत दुग्ध उत्पादन प्रबर्द्गन कायगक्रममा सहभार्ीताका लार्ी प्रथताब आव्हानको सूचना
यस नर्रपाधलकाको आ.ब.२०७७/०७८ को बाकषगक क्षथिकृत कायगक्रम अनुसार एकककृत दुग्ध
उत्पादन प्रबर्द्गन कायगक्रम सन्चालन र्नग डेरी पकेट िेत्रहरुबाट उत्पाठदत दुधको धबधबधधकरण र
बजारी र्नग

साझेदारीको अिधारणा अनुरुप धनजी उध्यधम िा दुग्ध उत्पादक सहकारी सं थथाबाट

आबेदनका लार्ी यो सूचना प्रकाक्षशत र्ररएको छ । ईच्छु कधनजी उध्यधम िा दुग्ध उत्पादक
सहकारी सं थथाले यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको धमतीले १५ ठदन धभत्र तोककएको िाुँचा
अनुसारको प्रथताब फारम

यस नर्रपाधलकामा पेश र्नुग होला । धबथतृत जानकारीको लार्ी यस

नर्र पाधलकामा सभपकग राख्नु हुन अनुरोध छ ।
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ु ी २ (क)
अनुसच
एकककृत दुग्ध उत्पादन प्रबर्द्गन कायगक्रम डे रर पकेट िेत्र सन्चालनको लार्ी ठदईने आिेदन पत्रको फाराम

श्ीमान प्रमुख प्रशासककय अधधकृत ज्यू
पाुँचखाल नर्रपाधलका
पाुँचखाल. काभ्रे ।
धबषय . एकककृत दुग्ध उत्पादन प्रबर्द्गन कायगक्रम डे रर पकेट िेत्र सन्चालनको लार्ी छनौट हुन पाुँउ
भन्ने बारे ।
महोदय,
त्यस नर्रपाधलकाको

धमती .............................को ............................................मा

प्रकाक्षशत सूचना अनुसार ....................................................समुह/सधमधत/सहकारी माफगत
कायगक्रममा सं लग्न हुन ईच्छा भएकाले तपधसल अनुसारका कार्जात राखी यो धनबेदन पेश
र्रे का छौ । उक्त कायगक्रम प्राप्त भएमा यस सभबक्षन्ध सभझौता तथा मापदण्ड किपररत र्रे को
पाईएमा प्रचधलत कानुन बमोक्षजम कायगिाहीको भार्ेदार हुन मन्जुर रहे को ब्योहोरा समेत अनरोध
र्दगछौ ।
पुनश्च-आिेदन साथ तपधसल अनुसारका कार्जातहरु यसै धनबेदनसाथ सं लग्न राखेको ब्यहोरा
समेत अनुरोध र्दगछु ।
तपधसल
ु ी -३ अनुसारको सं क्षिप्त कायगयोजना
१. अनुसच
२. नेपाली नार्ररकताको प्रमाक्षणत प्रधतधलपी
३. समुह/सधमधत/सहकारी सं थथा सभबक्षन्धत धनकायमा दताग भएको प्रमाणको प्रधतधलपी
४. सं थथासं र् आिर्द् सदथयहरुले प्राप्त र्रे को अन्य प्रमाण पत्रहरु (ताधलम, शैक्षिक योग्यता आठदका
प्रमाक्षणत प्रधतधलपीहरु)
५. सं थथाको तफगबाट कायगक्रम सन्चालन सभबन्धी भएको धनणगयको प्रधतधलकप
६. समुह/सधमधत/सहकारी सं थथाका सदथयहरुबाट कायागन्ियन र्ने प्रधतबर्द्ताको धनणगयको प्रधतधलपी
धनबेदन ठदने सं थथाको तफगबाट
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सं थथा प्रमुखको नाम
सं थथा प्रमुखको पद
सं थथाको ठे र्ाना
धमती

सं थथाको छाप
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ु ी २ ख
अनुसच
एकककृत दुग्ध उत्पादन प्रबर्द्गन कायगक्रम

दुधको बजारीकरण सन्चालनको लार्ी ठदईने आिेदन पत्रको

फाराम

श्ी मान प्रमुख प्रशासककय अधधकृत ज्यू
पाुँचखाल नर्रपाधलका
पाुँचखाल.काभ्रे
धबषय . एकककृत दुग्ध उत्पादन प्रबर्द्गन कायगक्रम दुधको बजारीकरण सन्चालनको लार्ी छनौट हुन पाुँउ
भन्ने बारे ।
महोदय
त्यस

नर्र

कायगपाधलकाको

............................................मा

धमती

.............................को

प्रकाक्षशत

सूचना

अनुसार

...................................................धनजी उध्यमी/कभपनी//सहकारीको पकेट िेत्रको दुध
बजारीकरणमा योर्दान पुराउन ईच्छा भएकाले

तपधसल अनुसारका कार्जात

राखी यो धनबेदन पेश र्रे का छौ । उक्त कायगक्रम प्राप्त भएमा यस सभबक्षन्ध सभझौता तथा
मापदण्डमा उल्ले ख भए अनुसार कायगक्रम सं चालन र्ने छौ ।र यस कायगक्रमको लार्ी र्ररएको
सभझौता तथा मापदण्डमा किपररत र्रे को पाईएमा प्रचधलत कानुन बमोक्षजम कायगिाहीको भार्ेदार
हुन मन्जुर रहे को ब्योहोरा समेत अनरोध र्दगछौ ।
पुनश्र्च-आिेदन साथ तपधसल अनुसारका कार्जातहरु यसै धनबेदनसाथ सं लग्न राखेको ब्योहोरा
समेत अनुरोध र्दगछु ।
तपधसल
ु ी -३ ख अनुसारको सं क्षिप्त कायगयोजना
१.अनुसच
२.नेपाली नार्ररकताको प्रमाक्षणत प्रधतधलपी
३.धनजी उध्यमी/कभपनी /सहकारी सं थथा सभबक्षन्धत धनकायमा दताग भएको प्रमाणको प्रधतधलपी
४.सं थथासं र् आिर्द् सदथयहरुले प्राप्त र्रे को अन्य प्रमाण पत्रहरु ताधलम शैक्षिक योग्यता आठदका
प्रमाक्षणत प्रधतधलपीहरु
५.सं थथाको तफगबाट कायगक्रम सन्चालन सभबन्धी भएको धनणगयको प्रधतधलकप
६. धनजी उध्यमी/कभपनी /सहकारी सं थथाका सदथयहरुबाट कायागन्ियन र्ने प्रधतबर्द्ताको धनणगयको
प्रधतधलपी
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७.सं थथाले र्ुणथतरीय दुधको प्रशोधन धबधबधधकरण तथा बजारीकरण र्नग सक्ने आधार
धनबेदन ठदने सं थथाको तफगबाट
सं थथा प्रमुखको दथतखत
सं थथा प्रमुखको नाम
सं थथा प्रमुखको पद
सं थथाको ठे र्ाना धमती

सं थथाको छाप
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ु ी ३ (क)
अनुसच
एकककृत दुग्ध उत्पादन प्रबर्द्गन कायगक्रम डे रर पकेट िेत्र सन्चालनको लार्ी सं क्षिप्त कायग योजना

सं थथाको नाम सं थथाको सभपकग टे धलफोन नभबर
सं थथाको ठे र्ाना क्षजल्ला
धस.न

कृषकको

ठे र्ाना

नाम थर

न. पा.
भैधसको सं ख्या
थथाधनय

उन्नत

िडा नं र्ाउुँ िा टोलको नाम
र्ाई सं ख्या

जभमा

थथाधनय

यस बषग थप हुने भए
उन्नत

जभमा

भैधस

र्ाई

ल्याउने

भैधस

र्ाई

सं ख्या

सं ख्या

श्ोत

सं ख्या

सं ख्या

सं थथा दतागको प्रमाण -प्रमाण नं.र सं थथा दताग र्रे को कायागलयको नाम ठे र्ाना
सं थथाले हालसभम र्रे का उल्ले खधनय कामहरु.............................................
.................................................................
मौजुदा सधमती भए दु.उ.सहकारी र्ठन हुने आधार
खाता सं चालन र्ररने बैंकको नाम र खातािालाहरुको नाम

कायग योजनाको प्रथताबना ....................................
उर्द्ेष्यहरु.
क.
ख.
रकमको आबश्यकता
पकहलो बषगको
खचग
पुजीर्त खचगका क्षशषगकहरु ईकाई र
पररमाण समेत खुल्ने र्रर

दास्रो

तेस्रो

खचग

खचग

बषगको

बषगको

चौथो

बषगको खचग

पाचौ

बषगको
खचग

कैकफयत
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चालु खचगका क्षशषगकहरु ईकाई र
पररमाण समेत खुल्ने र्रर
जभमा खचग रु
समुह सधमती सं थथाको तफगबाट
ब्यहोने

थथाधनय धनकाय िा अन्य सं थथाबाट
ब्यहोने

नर्रपाधलका बाट रु

खचग सभबन्धी धबश्र्लेष्णका पररकल्पनाहरु Assumption
क प्राधबधधक उत्पादनपररकल्पनाहरु
१.र्ाइ /भैधसको जात
३. उन्नत र्ाई / भै धसको शारीररक तौल

( के.जी.)

४.प्रधत र्ाई / भै धस सरदर दे धनक दुध उत्पादन .............. धलटर
५.मृत्यु दर.
क बाच्छा बाच्छी/पाडा पाडी ...............प्रधतशत
ख माउ २ प्रधतशत
५. आहारा शाररररक तौलको २.५ प्रधतशत सुख्खा पदाथगको कहसाब अनुसार
क.दाना खचग प्रधत ब्याउने र्ाइ /भै धसको लार्ी प्रधत ठदन
ख.दाना खचग प्रधत दुहन
ु ा र्ाइ /भै धसको लार्ी प्रधत ठदन

के.जी.
के.जी.

र्. दाना खचग प्रधत कोरे ली बाच्छी तथा बहर/कोरे ली पाडी तथा पाडाको लार्ी प्रधत ठदन
घ.पराल खचग प्रधत ब्याउने र्ाइ /भै धसको लार्ी प्रधत ठदन
ङ पराल खचग प्रधत दुहन
ु ा र्ाइ /भै धसको लार्ी प्रधत ठदन

के.जी.

के.जी.
के.जी.

च. पराल खचग प्रधत कोरे ली बाच्छी तथा बहर/कोरे ली पाडी तथा पाडाको लार्ी प्रधत ठदन
छ.हररयो घाुँस खचग प्रधत ब्याउने र्ाइ /भै धसको लार्ी प्रधत ठदन

के.जी.

ज. हररयो घाुँस खचग प्रधत दुहन
ु ा र्ाइ /भैधसको लार्ी प्रधत ठदन

के.जी.

के.जी.

झ. हररयो घाुँस खचग प्रधत कोरे ली बाच्छी तथा बहर/कोरे ली पाडी तथा पाडाको लार्ी प्रधत ठदन के.जी.
ञ.धमनरल धमक्च्चर खचग प्रधत ब्याउने र्ाइ /भै धसको लार्ी प्रधत ठदन

के.जी.

ट. धमनरल धमक्च्चर खचग प्रधत दुहन
ु ा र्ाइ /भैधसको लार्ी प्रधत ठदन

के.जी.

ठ. धमनरल धमक्च्चर खचग प्रधत कोरे ली बाच्छी तथा बहर/कोरे ली पाडी तथा पाडाको लार्ी प्रधत ठदन
६. घाुँस खेती र्नग प्रधत पशुको लार्ी आबश्यक जधमन

रोपनी

के.जी.
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७.र्ोबर मल उत्पादन

टन

८. प्रधत पशुको लार्ी आबश्यक र्ोठको िेत्रफल

बर्गकफट

ख धबक्षिय पररकल्पनाहरु
१.जग्र्ा भाडामा धलदा प्रधत रोपनी प्रधत बषग रु ......
२.प्रधत िर्ग कफट र्ोठ धनमागण खचग रु ...
३.प्रधत उन्नत र्ाइ/भैधस खररद मूल्य दर रु .....
४.आहाराको मूल्य क दाना रु ......प्रधत के.जी.ख.परालरु ......प्रधत के.जी.र्.घाुँसरु ......प्रधत
के.जी.ख
५.र्ोबर मल धबकक्र दर प्रधत के.जी रु..........
६.कृधत्रम र्भागधान खचग प्रधत पशु रु ........
ुँ ीर्त र चालु खचगको ररनको ब्याज दर ....प्रधतशत प्रधतगिषग
७. पकहलो बषग लर्ाधन भएको पुज
१२.दोस्रो बषगदेक्षख हुने चालु खचग फामगको उत्पादनको धबक्री र्ररने ।
१३.उन्नत र्ाई/भै धस श्ोत केन्िको लार्ी धनधमगत र्ोठ थटोर मलखालको आयु ..... बषग र मेसेनरी
उपकरण पाधन धबतरण प्रणाली तथा फामगको धबधबध उपकरणहरुको ..... बषगको आयु हुने हुदा सोकह
अनुसार यस पररयोजनामा मुल्य ह्रास समाबेस र्ररने छ ।
१४ओषधी खधनज तथा भ्याक्सीनको लार्ी प्रधत पशु ..... खचग हुने छ ।
१५. १ जना कामदारबाट .......िटा पशुको हेरचार र्नग सककने प्रधत कामदार प्रधत मकहना रु.....
१६.उन्नत र्ाई/भै धस दुहन
ु ा भए पधछ धबक्री र्ररने मुल्यप्रधत दुहन
ु ाभै धस रु .......
१७.फामगमा सं रिण र्ररने जभमा उन्नत र्ाई/भैसीको सं ख्या ........... र्ोटा
पररयोजनाको अपेक्षित बाकषगक आभदानी
(क) .... धल दुध धबक्री ......
(ख) अन्य धबक्रीबाट रु ......
पररयोजना अबधधको अपेक्षित कुल बाकषगक आभदानी ( ५ बषगको )
(क)

.... धल दुध धबक्री ......

(ख) अन्य धबक्रीबाट रु ......
आय ब्यय खचग धबबरण
क्र.स.

आय ब्यय खचग

१

कुल आय रु

२

कुल खचग रु

धबबरण

पकहलो
बषग

दोस्रो बषग

तेस्रो बषग

चौथो बषग

पाुँचौ बषग

जभमा
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३

खुद नाफा रु

अपेक्षित उपलक्षब्धहरु
समुह/सधमती/सहकारी/ सं थथाको तफगबाट सकह र्नेको
नाम.

सं थथाको छाप

पद.

धमधत

दथतखत
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ु ी ३ (ख)
अनुसच
एकककृत दुग्ध उत्पादन प्रबर्द्गन कायगक्रम ( दुधको बजारीकरण) सन्चालनको लार्ी सं क्षिप्त कायग योजना
सं थथाको नाम

सं थथाको सभपकग टे धलफोन नभबर

सं थथाको ठे र्ाना क्षजल्ला

न. पा.

िडा नं

र्ाउुँ िा टोलको नाम

सभबक्षन्धत बजार िेत्र .......... मा भएको /हुने दुध तथा दुग्ध पदाथगको मार् र आपुधतग
धस.नं.

दुध तथा

ईकाई

मार्

दुग्धजन्य
पदाथग

हालको

आपुधतगको

आपुधतग

श्ोत

प्रथताबक सं थथाले थप र्ने

पररमाण

पररमाण

पररमाण

प्राप्त र्ने

(दै धनक

(दै धनक

(दै धनक

श्ोत

ओसतमा)

ओसतमा)

ओसतमा)

सं थथा दतागको प्रमाण -प्रमाण नं.र सं थथा दताग र्ने कायागलयको नाम ठे र्ाना
सं थथाले हालसभम र्रे का उल्ले खधनय कामहरु(दुध तथा दुग्ध पदाथगको पररमाण खुल्ने र्रर)
............................................. .................................................................
खाता सं चालन र्ररने बैं कको नाम र खातािालाहरुको नाम
कायग योजनाको प्रथताबना
उदे ष्यहरु
(क)......
(ख)......
रकमको आबश्यकता

पुक्षजर्त खचगका क्षशषगकहरु ईकाई र
पररमाण समेत खुल्ने र्रर
चालु खचगका क्षशषगकहरु ईकाई र
पररमाण समेत खुल्ने र्रर
जभमा खचग रु
उध्योर् सं थथाको तफगबाट ब्यहोने रु

थथाधनय धनकाय िा अन्य सं थथाबाट
ब्यहोने रु
नर्रपाधलकाबाट रु

पकहलो बषगदोश्ो
को बषगको

तेश्ो बषगको

चौथो बषगको

पाचौ बषगको

खचग रु

खचग रु

खचग रु

खचग रु

खचग रु
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आय ब्यय खचग धबबरण
क्र.स. आय ब्यय खचग
धबबरण
१.

कुल आय रु

२.

कुल खचग रु

३.

खुद नाफा

पकहलो दोश्ो बषग

तेश्ो बषग रु

बषगखचग रु
रु

पाचौ बषग
रु

अपेक्षित उपलब्धीहरु
उध्योर्/सहकारी सं थथाको तफगबाट सकह र्नेको
नाम.

सं थथाको छाप

पद.

धमधत

दथतखत

चौथो बषग रु

जभमा
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ु ी ४ (क)
अनुसच
एकककृत दुग्ध उत्पादन प्रबर्द्गन कायगक्रम (डे रर पकेट िेत्र) सन्चालनका लार्ी सं थथाको छनौट र्दाग
अपनाईने मूल्यांनका आधार
क्र.

द.

सं .

न.

आिेदक

सं थथाको
नाम

ठे र्ा
ना

कायग

ब्यबसाय

अनुभब/

ब्यबथथापन

(२५)

सभभाब्य

(१०)

उन्नत पशु

योजना

को

ता/उपयु
क्ता

तालीम

र्रररहेको

सं ख्या(२०)

दु.उ.स.स.

र्ठन भएको

िा हुने आधार
(२०)

कुल

प्राप्ताङ्क

(१००)

(२५)

छनौट सधमती (नर्र क्षथथत पशु धबकाश कायगदल) का पदाधधकारीहरुको
नाम थर
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.

पद

कायगलय/ठे र्ाना

दथतखत

कैकफय
त
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ु ी ४ (ख)
अनुसच
एकककृत दुग्ध उत्पादन प्रबर्द्गन कायगक्रम दुध बजारीकरण सन्चालनका लार्ी सं थथाको छनौट र्दाग अपनाईने
मूल्यांनका आधार
क्र.

द.न

आिेदक

सं .

.

ठे र्ाना

कायग

ब्यबसाय

अनुभब/

हाल दुध तथा

सं थथाको

योजना

को

तालीम

दुग्धजन्य

नाम

(२५)

सभभाब्यता

१०

पदाथगको

/उपयुक्ता

ब्यबसाय

(२५)

र्रररहेको
पररमाण

र्त

र्ुणथतररय

दुधको थप

कारोबार र्नग

कुल

कैकफ

प्राप्ताङ्क(१०

यत

०)

सक्ने पररमाण
र आधार

आ.ब.लाई आधार

(२५)

मानेर(१५)

छनौट सधमती
छनौट सधमती (नर्र क्षथथत पशु धबकाश कायगदल) का पदाधधकारीहरुको
नाम थर
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.

पद

कायगलय/ठे र्ाना

दथतखत
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ु ी ५ (क)
अनुसच
पाुँचखाल नर्रपाधलका र्द्ारा सं चालन र्ररने एकककृत दुग्ध उत्पादन प्रबर्द्गन कायगक्रम (डे रर पकेट िेत्र)
को उद्देष्य अनुरुपको उपलब्धी हाधसल र्नग पाचुँखाल नर्रपाधलका ( यस पधछ पकहलो पि भधनने ) र

.................................................................समुह/सधमती/सहकारी
.....................................( यस पधछ दोस्रो पि भधनने ) बीच तपधसलमा उल्ले क्षखत शतगहरुको
अधधनमा रकह एकककृत दुग्ध उत्पादन प्रबर्द्गन कायगक्रम (डेरर पकेट िेत्र) सं चालन र्नग कर्द्पिीय सभझौता
सप्पन्न भयो ।
१. दोस्रो पिले धनरन्तररुपमा कक्षभतमा ५०/१००/२००/३००/४००/५०० र्ोटा उन्नत माउ र्ाई िा
माउ भैधस पालन र्रे का /यस आ.ब.को अन्तसभम पाल्ने हुन ु पनेछ । प्रधतठदन कक्षभतमा ५०० धल. भन्दा
बकि थप दुध सं र्ठठत बजारमा धबक्री र्नुप
ग ने छ

र पशुको अधनिायग धबमा र्नुग पने छ ।

२. दोश्ो पिले हरे क बषग आफ्नो पकेट िेत्रमा रहेका समथयाहरुको पकहचान र्रर प्राथधमकताको आधारमा
आबश्यक पने कायगक्रम तथा बजेटहरु तजुम
ग ा र्रर नर्रपाधलकामा प्रथताब थिीकृधतको लार्ी पेश र्नुग पनेछ
।
ु हथतािरबाट कारोबार हुने र्री नेपाल सरकारबाट थिीकृत प्राप्त
३. दोश्ो पिले कक्षभतमा दुई जनाको सं यक्त
नक्षजकको बाक्षणज्य बैंक/नेपाल बैंक धलमूटेडमा खाता खोल्नु पनेछ र दोश्ो पिले नर्रपाधलकाबाट क्षथिकृत
कायगक्रम सन्चालन र्रर खचगको भुक्ताधन ठदएको सक्कलै धनथसा प्रमाण सकहत पेश हुन आएमा नर्रपाधलकाका
प्रमुख प्रशासककय अधधकृत

िा नर्रपाधलका पशुपंिी धबकाश शाखाका प्रमुखले थथलर्त धनररिण र्रर

प्रमाक्षणत भए पधछ धबधनयोजन भएको अनुदान रकम एकै पटक िा ककथता थिरुप उक्त खातामा जभमा र्रर
ठदने छ ।
४.दोश्ो पिले अनुदान रकम सफा दुध उत्पादनका लार्ी आबश्यक भौधतक पूिागधार धनमागण एिं खचग भएर
नजाने कटकाउ हुने माल सामग्रीहरुको लार्ी र आबश्यक परे मा कुल रकमको २० प्रधतशत सभम पकहलो
िषगका लार्ी मात्र उन्नत पशु िु िानीमा मात्र खचग र्नुग पनेछ ।
५.दोश्ो पिले ब्यबसाय धबथतार तथा सुृढकिकरण र्नग रीनको आिश्यकता महसुस र्रे मा प्रमथ पिले सो
सभबक्षन्ध सहजीकरणको लार्ी धबक्षिय सं थथासुँर् समन्िय र्नुग पनेछ ।
६.प्रथम पिले दोश्ो पिलाई असल ब्यबथथापन धबधध बमोक्षजम कायगक्रम सं चालनको लार्ी सरोकारिाला
धनकायसुँर् समन्िय र्री बकिमा ५ बषग सभम सहयोर् उपलब्ध र्राई कायागन्ियन र्राउनु पनेछ ।
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७. दोश्ो पिले क्षथिकृत बाकषगक कायगयोजना अनुरुप कायागन्ियनको लार्ी मात्र खचग र्नुग पने छ र सो को
अध्यािधधक प्रर्धत तयार र्रर हरे क मकहना प्रथम पिलाई उपलब्ध र्राउनु पनेछ ।
८. दोश्ो पिले पशु पालन ब्यबथथापनको लार्ी र्ररने सभपूणग कायगहरुको अधभले ख धबबरण अजुसूक्षच ७ (क)
दे क्षख अनुसूक्षच ७(घ) सभम राखी अध्यािधधकर्रररहनु पनेछ ।
९.प्रथम पिले सं चाधलत
प्रथम पि
पाुँचखाल नर्रपाधलकाको तफगबाट सकह र्नेको

दोस्रो पि
सं थथाको अध्यिको

नाम.

नाम.

पद.

ठे र्ाना.

दथतखत.

दथतखत.

धमधत.

धमधत.

कायगलयको छाप

ओठा छाप

िष्टब्य पाुँचखाल नर्रपाधलकाले आबश्यकता अनुसार उल्ले क्षखत शतगहरुमा थपघट र्नग सक्ने छ ।
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ु ी ५ (ख)
अनुसच
सभझौता पत्रको नमुना
पाचुँखाल नर्रपाधलका र्द्ारा सं चालन र्ररने एकककृत दुग्ध उत्पादन प्रबर्द्गन कायगक्रम (दुधको
बजारीकरण) को उदे ष्य अनुरुपको उपलब्धी हाधसल र्नग पाचुँखाल नर्रपाधलका ( यस पधछ पकहलो पि

भधनने ) र .................................................................उध्योमी
//सहकारी/कभपनी/धनक्षजउध्योमी

.....................................( यस पधछ दोस्रो पि भधनने )

बीच तपधसलमा उल्लेक्षखत शतगहरुको अधधनमा रकहउन्नत र्ाई /भैधस श्ोत केन्ि थथापना तथा सं चालन
र्नग ठदपिीय सभझौता सप्पन्न भयो ।
१. डे रर पकेट िेत्रमा आबर्द् समुहका कृषक सदथयहरुले उत्पादन र्रे को दुध अधनबायग रुपमा सं कलन,
प्रशोधन र बजारीकरण र्नुग पने छ ।
२. दोश्ो पिले धनरन्तर रुपमा कक्षभतमा ५०० दे क्षख ३००० धल. दुधको दै धनक कारोबार र्नुग पने छ ।
३. दोश्ो पिले हरे क बषग आफ्नो सं थथामा रहेका समथयाहरुको पकहचान र्रर प्राथधमकताको आधारमा
आबश्यक कायगक्रम तथा बजेटहरु तजुम
ग ा र्री पाुँचखाल नर्रपाधलकामा पेश र्नुग पनेछ ।
४. दाश्ो पिले सं थथा/उध्योर्को धनणगय अनुसार नेपाल सरकारबाट क्षथिकृत प्राप्त नजीकको बाक्षणज्य बैंकमा
खाता खोल्नु पने छ र दाश्ो पिले पाुँचखाल नर्रपाधलकाबाट क्षथिकृत कायगक्रम सन्चालन र्रर खचगको
भुक्तानी ठदएको सक्कलै धनथसा प्रमाण सकहत पेस हन आएमा पाुँचखाल नर्रपाधलकाको प्रमुख िा नीजले
खटाएको सभबक्षन्धत अधधकृतलले थथलर्त धनररिण र्रर प्रमाक्षणत भए पधछ धबधनयोजन भएको अनुदान रकम
एकै पटक िा ककथता थिरुप उक्त खातामा जभमा र्रर ठदनेछ ।
५. दाश्ो पिले अनुदान रकम र्ुणथतररय दुध सं कलन प्रशोधन बजारीकरण र धबधबधधकरणका लार्ी भौधतक
पुिागधार धनमागण एिं खचग भएर नजाने कटकाउ हुने माल सामाग्रीको लार्ी मात्र खचग र्नुग पनेछ ।
६. दाश्ो पिले अनबायगरुपमा आफ्नो उध्योर्मा प्रथम पिको सहयोर्मा

Dairy Quality circle

थथापन र धमधनल्याब थथापना पनेछ ।
७. दाश्ो पिले ब्यबसाय धबथतार तथा सुृढकिकरण र्नग ऋणको आिश्यकता महसुस र्रे मा प्रमथ पिले सो
सभबक्षन्ध सहजीकरणको लार्ी धबक्षिय सं थथासुँर् समन्िय र्राउनेछ ।
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८. प्रथम पिले दाश्ो पिलाई असल उत्पादन धबधध बमोक्षजम कायगक्रम सं चालनको लार्ी सरोकारिाला
धनकायसुँर् समन्िय र्री बकिमा ५ बषग सभम सहयोर् उपलब्ध र्राई कायागन्ियन र्राउनु पनेछ ।
९. दाश्ो पिले क्षथिकृत बाकषगक कायगयोजना अनुरुप कायागन्ियनको लार्ी मात्र खचग र्नुग पनेछ र सो को
अध्यािधधक प्रर्धत तयार र्रर हरे क मकहना प्रथम पिलाई उपलब्ध र्राउनु पने छ ।
१०.दाश्ो पिले पशु पालन ब्यबथथापनको लार्ी र्ररने सभपूणग कायगहरुको अधभले ख धबबरण राखी
अध्यािधधक र्रररहनु पनेछ ।
११.पकहलो पिले सं चाधलत कायगक्रमको प्रर्धत सन्तोषजनक नपाएमा तोककएको अबधधसभम कायगक्रमलाई
धनरन्तरता ठदन बाध्य हुने छै न ।
१२.पकहलो पिको कायगक्रम अबधध समाप्त भए पधछ दोस्रो पिले कायगक्रमलाई धनरन्तरता ठदनु पनेछ ।
१३.दोस्रो पिले यस कायगक्रमको लार्ी र्ररएको सभझौता तथा मापदण्ड धबपररत र्रे को पाइएमा धबध्यमान
कानुन बमोक्षजम कायगबाकहको भार्ेदारी हुन ु पनेछ ।
प्रथम पि
पाुँचखाल नर्रपाधलकाको तफगबाट सकह र्नेको

दोस्रो पि
सं थथाको अध्यिको

नाम.

नाम.

पद.

ठे र्ाना.

दथतखत.

दथतखत.

धमधत.

धमधत.

कायगलयको छाप

ओठा छाप

िष्टब्य: पाुँचखाल नर्रपाधलकाले आबश्यकता अनुसार उल्लेक्षखत शतगहरुमा थपघट र्नग सक्नेछ ।
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ु ी ६
अनुसच
एकककृत दुग्ध उत्पादन प्रबर्द्गन कायगक्रमको प्रर्धत कििरण पठाउने फारामको िाुँचा
मकहना /चौमाधसक/अष्ठमाधसकको लक्ष्य र प्रर्धत

१
२

धबक्षिय प्रर्धत प्रधतशत

भाररत प्रर्धत प्रधतशत

भौधतक प्रर्धत प्रधतशत

कैकफयत

हालसभमको खचग

हालसभमको प्रर्धत

चौमाधसक खचग

चौमाधसक प्रर्धत

यस मकहनाको खचग

यस मकहनाको प्रर्धत

४.प्रर्धत प्रधतबेदन अबधध. अधगबाकषगक/बाकषगक

चौमाधसक बजेट

चौमाधसक लक्ष्य

बाकषगक बजेट

बाकषगक लक्ष्य

३.मकहना

ईकाई

२.आ.ब.
कायगक्रमको कििरण

सं थथाको सभपकग टे धलफोन

क्र.स.

१.सं थथाको नाम

धमधत
पशुको ट्यार् नं
उमेर

१.

२.

ु ी ७(र्)
अनुसच

कृ.र्. िा प्रा.र्. र्रे को धमती

पशुको ट्यार् नं

आईपरे का बाधा अडचनहरु

सुझाबहरु

१.

२.

कक.ग्रा.
कैकफयत

बाच्छी/पाडा पाडी
दुध उत्पादन प्रधत ठदन

जन्मेको बाच्छा

धमती
ब्याएको धमती

र्भग रहे को भए ब्याउने

र्भग पररिण धमती

सािे िा रार्ोको जात

उल्टीएर तेश्ो पटक

सािे िा रार्ोको जात

उल्टीएर दोश्ो पटक

सािे िा रार्ोको जात

पकहलो पटक

बेत सं ख्या

र्ाइ भैधसको बाबुको जात

र्ाइ भैधसको उमेर

र्ाइ भैधसको जात

र्ाइ भैधसको ट्यार् नं

क्र. स.
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ु ी ७(क)
अनुसच

पशु प्रजनन रे कडग

ु ी ७(ख)
अनुसच

पशु उपचार रे कडगको नमुना (प्रत्येक र्ाइ भैधसको लार्ी)
उमेर

समाधानको लार्ी
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र्ाईभैधसको माधसक हडग बुक नमुना
एकककृत दुग्ध उत्पादन प्रबर्द्गन कायगक्रम
सं चालक सं थथाको नाम

ठे र्ाना

साल

यस मकहनामा

मरे को सं ख्या

धबकक्र सं ख्या

मकहनाको अन्तमा
बाकक सं ख्या

प्रर्धत तयार र्नेको नाम

प्रमुखको नाम

हथतािर

हथतािर

पद

धमधत

धमधत

साना

मझौलो

ठु ला

साना

मझौलो

ठु ला

साना

भाले
पोथी
भाले
पोथी
भाले
पोथी
भाले
पोथी
भाले
पोथी
भाले
पोथी
भाले
पोथी
भाले
पोथी
भाले
पोथी

भाले
पोथी

मझौलो

सं ख्या

यस मकहनामा

ठु ला

साना

मझौलो

भाले
पोथी
भाले
पोथी
भाले
पोथी

मकहना
ा
कोठु ल
नाम

शुरुको पशु सं ख्या

जन्मको

यस मकहनाको

यस मकहनामा

र्ाईभै धसको सं ख्या धबबरण
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ु ी ७(र्)
अनुसच
हडग बुक नमुना (प्रेत्यक र्ाई/भै सीको लार्ी अलर् अलर् रे कडग राख्ने
एकककृत दुग्ध उत्पादन प्रबर्द्गन कायगक्रम
कृषक/समुह/सं थथाको नाम.

ठे र्ाना

पशुको नाम िा सं केत र चाररधत्रक किबरण

जात.

ट्यार् नभबर

बाउको सं केत रा चाररधत्रक धबबरण
धमती उमेर
ठदन

तौल (के.जी

परजीधब धनयन्त्रण
धबबरण

भ्याक्सीनेसन धबबरण

थिाथ्य समथयार
उपचार
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ु ी ८(क)
अनुसच
सं चालन र्ररने कृयाकलापहरु
कायगक्रम /कक्रयाकलापहरु

रकम रु

मध्य महाडी लोक मार्ग तथा हुलाकक मार्गका बजार लक्षित एकककृत दुग्ध उत्पादन प्रबदगन
कायगक्रम
१.आधारभ ुत कायगक्रम संचालन खचग (संथथा साझेदार नहुन)े
१.१. प्रथताब आव्हानको सूचना

५०००/-

१.२. प्रथताबहरुमा मुल्याङ्कन / प्रधतबेदन

१००००/-

१.३. नर्र पशु किकाश कायगदलको बैठक

२००००/-

१.४. समुह र्ठन (५ िटा ५ हजारका दरले )

२५०००/-

१.५. नर्रपाधलकाद्वारा अनुर्मन

५००००/-

१.६.छनौट सहकारी िा अन्तर समुह बैठक िा समुह बैठक ६ पटक

१८०००/-

१.७.प्राधबधधक सहजकताग

३२००००

१.८. सेक्स िा नोन सेक्स िा दुबै ककधसमका धसमेन खररद र कृधत्रम र्भागधान
१.९. िमता अधभबृक्षध्द(असल पशु पालन पध्दधत अबलभबन र सुसासन
१.१०. डेरर क्िाधलटी सकगल थथापना र पररचालन

२०००००/१०००००
२००००

२ एकककृत दुग्ध उत्पादन प्रबर्द्गन कायगक्रम डेरर पकेट िेत्र सन्चालन (छनौट सं थथा साझेदार
हुन)े

२.१. कृ.र्. नहुने थथानमा रार्ो/सािे खररद र धबतरण

श्ोत केन्िबाट सभझौता र्रर राुँर्ो रु

५० हजार र साुँिे रु ४० हजार र िु िानी रु ५ हजार (यस क्षशषगकमा १.झ.को कायगक्रम नहुने
भएमा सो क्षशषगकको बजेटबाट हुने )

२.२. पशु आहारा सेिा (घाुँसका बीउ तथा बेनाग कितरण कबुधलयती बन तथा खाधल जग्र्ा धलज

४०००००/-

साना धसं चाई च्याफ कटर कट.एम.आर.साईले ज प्रधबधध परालमा युररया उपचार युररया मोलासेस
धमनरल ब्लक आठद
२.३. पशु थिाथथय सेिा (सुक्षचकृत आषधध धबतरण खोप सेिा

१०००००/-

२.४. र्ोठ सुधार तथा बायोग्यास िा सोलार प्रबध्दन िा उन्नत पशु िु िानीको लार्ी कायगधबधी

३५३०००/-

अनुसार एकमुष्ट अनुदान सफा दुध उत्पादनका लार्ी सामान धबतरण
३. दुग्ध उत्पादन प्रबर्द्गन कायगक्रम दुध बजारीकरण सन्चालन(छनौट सं थथा साझेदार हुन)े
३.१ दुग्ध सं कलन केन्ि सं थथापना सुृढकिकरण तथा धमधनल्याप उपकरण तथा सामाग्रीहरुमा

१०००००/-

सहयोर्(यस क्षशषगकमा धबधनयोक्षजत रकम उल्ले क्षखत काममा खचग र्नग पने नभएमा क्षशषगक ३.२मा
खचग र्नग सककने छ ।
३.२ छनौट सं थथाको सभझौता तथा मापदण्ड अनुसार दुग्ध प्रशोधन तथा बजाररकरण सभबक्षन्धत
मेधसन तथा उपकरण रअन्य

७०००००/-
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ु ी ८ (ख)
अनुसच
Dairy Qulality Circle [DQC] र्ठन र पररचालन
मध्य महाडी लोक मार्ग तथा हुलाकक मार्गका बजार लक्षित एकककृत दुग्ध उत्पादन प्रबदगन
कायगक्रमसर् सभबक्षन्धत
 डेरर ब्यबसाय सं चालन र्ने ब्यबसायी िा दुग्ध ब्यबसायी उध्योमी दुग्ध उत्पादन उध्योर्
दुग्ध प्रशोधन तथा धबधबधधकरण उध्योर् दुग्धजन्य पदाथग बजाररकरण उध्योर् िा
सं थथाहरुले समुह र्ठन र्नेछन् ।
 सभबक्षन्धत उध्योर्को ब्यबथथापक/प्रमुखले आफ्ना कमगचारी लर्ायत अन्यलाई सं लग्न
र्राई समुह र्ठन र्दगछन् ।यसको सं रचना धनभन अनुसारको हुनसक्छ ।

उच्च ब्यबथथापन
सं चालक सधमती
सं योजक
सहजकताग
अर्ुिा
सदथयहरु
क्षचत्र: Dairy Quality Circle (DQC)

Non QC सदथयहरु

 उध्योर्को आकार अनुसार ५--११ जनाको DQC बनाउन सककनेछ ।हालएकककृत दुग्ध
उत्पादन प्रबदगन कायगक्रमका साझेदार उध्योर् /सहारी सं थथामा यस नर्रपाधलका
कक्षभतमा एक िटा DQCर्ठन हुनेछ ।
 Non DQC सदथयहरुमा उपभोक्ताहरु, नर्र /प्रदे श क्षथथत धनयमनकारी धनकाय समेत रहनेछन् ।
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 यो DQC को प्रमुख उदे ष्यहरु र्ोठ दे क्षख ओठसभम थिच्छ र थिथ्य दुध तथा दुग्धजन्य पदाथग
उपलब्ध र्राउनु. दुध तथा दुधजन्य उध्योर्हरुमा दुध तथा दुधजन्य पदाथगहरुको र्ुणथतर कायम
राख्नु हो ।

DQC का प्रमुख कायगहरु
(क) उध्योर् ब्यबथथापन कमगचारी तथा Non DQC सदथयहरु सक्षभमधलत बैठक कक्षभतमा २ मकहनामा
एक पटक धनयधमत रुपमा बथने. धनयधमत र्ने. धनणगय र्ने र प्रर्धत प्रधतबेदन नर्रपाधलकामा
पठाउने ।बैठकमा र्ुणथत कायम राख्न र्ररएका कायगको सधमिा र्ुणथतर कायम र्नग आर्ाधम
कायग तथा क्षजभमेिारी र नयाुँ उत्पादन बनाउने भए सो लर्ायत धबधबध धबषयमा छलफल र्नग
सककन्छ ।
(ख) र्ुणथतर कायम र्नग आबश्यक कायगधबधध मापदण्ड Standard of Operation (SOP) िा

Protocol तयार र्रर प्रयोर्शाला उत्पादन तथा प्रशोधन इकाईमा लार्ु र्ने ।
(र्) सभबक्षन्धत उध्योर् / ब्यबसायबाट उत्पादीत दुध तथा दुग्धजन्य पदाथगको न्यूनतम मापदण्ड
तोकेर सो लार्ु र्नग सहयोर् र्ने
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ु ी ९
अनुसच

gu/ kz' ljsf; sfo{bn
gu/ kz' ljsf; sfo{bndf tkl;n adf]lhdsf] sld6L /xg]5 .
cWoIfM gu/kflnsf k|d'v
;b:o ;lraM k|d'v k|zf;sLo clws[t, kfFrvfn gu/kflnsf
;b:o M gu/kflnsfsf] j8f cWoIf, cfly{s ljsf; ;ldltsf ;+of]hs
;b:o M k|d'v, kfFrvfn gu/kflnsf, kz' k+lIf ljsf; zfvf
;b:o M k|d'v,kfFrvfn gu/kflnsf, of]hgf zfvf
;b:o M k|d'v, kfFrvfn gu/kflnsf, s[lif zfvf
;b:o M k|d'v, Onfsf jg sfof{no, kfFrvfn gu/kflnsf
;b:o M k|d'v, kfFrvfn gu/kflnsf, ;xsf/L zfvf
cfdlGqt ;b:o M cfjZostf cg';f/

