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ढुध उत्पादक कृषकहरुलाई प्रोत्साहान स्वरूप प्रति तलटर ढुध मा अनदुान 

कार्यक्रम तनदतेिका२०७६ 
सवंि ्२०७६ सालको तनदयतिका न ं२ 

प्रस्िावनााः मुतसकोट नगरपातलकाको आ.व २०७६/७७ को स्वीकृि बार्षयक 

कार्रर्यक्रम अनुसार कृषकलाई पिुपालनिर्य  आकर्षयि गरार्र दधु उत्पादनमा 

बृदद गराउने र कृषकलाई पिुपालनमा प्रोत्सहन गनय बान्छनीर् भर्कोल े

मुतसकोट नगरपातलकाल े स्थानीर् सरकार सचंालन ऐन २०७४ को 

दर्ा १०२ को उपदर्ा २ को अतधनमा रही ढुध उत्पादक  
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कृषकहरुलाई  प्रोत्साहान स्वरूप प्रति तलटर ढुध मा अनदुान कार्यक्रम 

तनदतेिका २०७६ िर्ार गरी जारी गरेकोछ। 

 

पररच्छेद -१ 

प्रारतभभक 

१)सतंिप्त नाम र प्रारभभाः१) र्स कार्यतवतधको नाम “ढुध उत्पादक 

कृषकहरुलाई  प्रोत्साहान  स्वरूप  प्रति तलटर ढुध मा अनदुान कार्यक्रम 

तनदतेिका २०७६”रहकेो छ। 

२) र्ो कार्यतवतध मुतसकोट नगर कार्यपातलकावाट तस्वकृि भएको तमतिवाट  

प्रारभभ हुनेछ। 

२)पररभाषााः तवषर् वा प्रसगंले अको अथय नलागेमा र्स कार्यतवतधमााः 

क) “तनदतेिका ” भन्नाले नगरपातलकाको “ढुध उत्पादक कृषकहरुलाई 

प्रोत्साहान स्वरूप प्रति तलटर ढुध मा अनुदान कार्यक्रम तनदतेिका 

२०७६”लाई सभझनु पदयछ । 

ख)"नगरपातलका" भन्नाले मुतसकोट  नगरपातलका लाई सभझनु पदयछ 

।  

ग) “वडा” भन्नाले नगरपातलकाको वडालाई सभझनु पछय । 

घ)æकृषी तवकास सतमति"भन्नाले मुतसकोट नगरपातलकामा कृतषतवकास 

कार्यक्रम संचालन िथा  ब्र्बस्थापन कार्यतवतध २०७६ वमोतजम गरिि 

सतमतिलाई सभझनुपदयछ । 

च) æकार्यक्रम”भन्नाले मुतसकोट नगरपातलका को आ.वा २०७६/७७ 

को स्वीकृि बार्षयक कार्रर्यक्रम प्रतितलटर ढुध मा अनुदान कार्यक्रम लाई 

सतभझनु पन ेछ | 

छ) “पिु  सेवा  िाखा” भन्नाले मुतसकोट नगरपातलकाको पिु सेवा िाखा 

सभझनुपछय। 

पररच्छेद -२ 
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कार्यक्रम सचंालन प्रकृर्ा 

४)कार्यक्रम सचंालन िथा व्यवस्थापन प्रकृर्ााः मुतसकोट नगरपातलकाको 

वार्षयक तस्वकृि कार्यक्रममा उल्लेख भए वमोतजम हुनेछ। कृषकहरुलाई 

कार्यक्रमको  जानकारीका लागी १५ ददनको सचुना पिु सेवा  िाखाल े

प्रकािन गनेछ,  सो सुचना मुतसकोट नगरपातलकाको सचुनापाटी िथा 

सवै वडाहरुमा समेि पिाइनेछ | 

 

५) कार्यक्रम सचंालन गररन े सखं्र्ा तनधायरणाः मुतसकोट नगरपातलकाको 

वार्षयक कार्यक्रममा तवतनर्ोतजि वजेटको आधार अनुसार हुनेछ। 

६)कार्यक्रम सचंालनका लागी कृषक छनौटका आधार र सचंालन प्रकृर्ा 

दहेार् वमोतजम हुनछेाः 

क)कार्यक्रम संचालनका लागी कृषकहरुको नगर स्िररर् कृतष तवकास 

सतमतिले छनौट गरी अनुमोदनका लागी कार्यपातलका समि पेि गनेछ । 

सतमतिले  आबस्र्किा अनुसार तबषर् तबज्ञलाई बोलाउन  सके्नछ | 

ख) दधु उत्पादक कृषकहरुले आतधकारीक तनकार्मा दिाय भर्का डरेीमा मात्र 

दधु बेचेको हुनुपनेछ  

ग) दधु उत्पादक कृषकले न्र्ुनिम बार्षयक ५०० तलटर ढुध बेचेको हुनुपनेछ  

घ )ढुध को मापन (Standard)  नेपाल सरकारल ेिोके बमोतजम हुनुपनेछ  

ङ) दधु उत्पादक कृषकले तनबेदनका साथमा सभबतन्धि डरेी बाट ढुध बेचेको 

रेकडय बुझाउनु पनेछ| 

च) नगरस्िररर् कृतष तवकास सतमतिले स्थलगिअध्र्न, अवलकन,गरर प्राप्त 

प्रस्िाब उपर आर्थयक र प्रातबतधक रुपले तबस्लेषण र मुल्र्ांकन गने छ | 

छ ) कार्यक्रमको अनुगमनपिु सेवा िाखाले अनुगमन गने छ | 

ज) दधु उत्पादक कृषक ले प्रतितलटर ३ रुपैर्ा अनुदान पाउने छ 

झ ) ढुध मापन (Standard)  को   खाका सबतन्धि डरेी लाई पिु सेवा 

िाखा ले उपलब्ध गराउने छ   
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७ ) सभझौिा र भकु्तानी: प्रतितलटर ढुधमा अनुदान कार्यक्रम संचालन गदाय 

दहेार् बमोतजम सभझौिा र भुक्तानी हुन ेछ  

१. सभझौिा 

मुतसकोट नगरपातलकाले छनौट भएको अनुदान ग्राहीसंग अनुचुची १  मा 

भर्को सभझौिा अनुरुप हुने छ | 

२. भकु्तानी  

अनुदान रकम अनुदान ग्राही को बैंक खािा मार्य ि भुक्तानी गनुयपनेछ | 

भुक्तानी ददने बेलामा कृषकले दधु तबदक्र गरेको रेकडय र दधु को नेपाल 

सरकारले िोकेबमोतजम को मापन (Standard)   सभबतन्धि डरेी बाट 

ल्र्ाएको हुनुपनेछ | साथै पिुको तवमा गरेको हुनुपनेछ | 

८  ) कृषकल ेपिे गनुयपन ेकागजािहरु; 

१. नागररिा को प्रतितलतप | 

२. र्मय दिाय भएमा प्रमाणपत्र को प्रतितलतप | 

३. सभबतन्धि वडा को तसर्ाररस  | 

४. कृषकले दधु तबदक्र गरेको रेकडय | 
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