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ग्रामीण साना कृषि उद्यम षिकास कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ 

(मन्त्रीस्तरबाट स्िीकृत मममत २०७७।०६।११) 

प्रस्तािना: कृषि उपजहरुमा आधाररत साना उद्यमहरुको षिकास गरी ग्रामीण क्षेरमा रोजगारी मसजयना गने र 
बाली उत्पादन उपरान्त्त हनुे क्षमतलार्य समेत न्त्रू्नीकरण गरी प्रशोमधत र स्िस्थकर खाद्य पदाथय 
उपभोक्ताहरुलार्य उपलध ध गराउनको लामग ग्रामीण साना कृषि उद्यम षिकास कार्यक्रम संचालन गनय “बजेट 
तथा कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्न सम्बन्त्धी एकीकृत कार्यषिमध, २०७७” को दफा ४० ले ददएको अमधकार प्रर्ोग 
गरी भमूम व्र्िस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेशले र्ो मापदण्ड बनाएको छ।  

१. प्राषिमधक पक्ष 

(क) कार्यक्रम संचालन गनय कृषि फमय/कम्पनी,  कृिक समूह तथा सहकारी संस्थाले प्रस्ताि पेश गनय 
सक्नेछन। 

(ख) कृषि उपजको उपर्कु्त प्रशोधन षिमध अपनाई  ग्रमेडङ, प्र्ाकेजजङ र लेबमलङ जस्ता मूल्र् अमभिृषि 
गने षक्रर्ाकलापहरु संचालन गनुयपनेछ।  

(ग) प्रशोमधत उपजको न्त्रू्नतम गणुस्तर तथा प्रशोधन प्रषिमध सम्बजन्त्धत मनकार्ले तोके अनसुार हनुेछ। 

(घ) संचालन गनय सषकने कार्यहरुुः 
(अ) गोलभेडाको सस र केचप बनाउन,े 

(आ)  फलफूलको रस, जाम र जेल्ली तर्ार गने, सकुाएर प्र्ाषकङ लेबमलङ गने, 

(र्) षिमभन्न षकमसमका अचारहरु तर्ार गने, 

(ई)  कोदो, मकै, फापर, गहुुँ आददको षपठो तथा च्र्ाख्ला तर्ार गरी प्र्ाकेजजङ, लेबमलङ गने, 

(उ) दलहन बालीको प्रशोधन, प्र्ाषकङ, लेबमलङ गने,  

(ऊ)  बेसार, अदिुा, तेजपात, अलैँची आददको धूलो, सठुो र सखु्खा प्र्ाषकङ, लेबमलङ गने, 

(ऋ)  षिकीमा कुटेको चामल, बास्नादार चामल तर्ार गरी प्र्ाषकङ, लेबमलङ गने , 

(ए) च्र्ाउ सकुाएर िा ताजा प्र्ाषकङ, लेबमलङ गने, 

(ऐ)  मनहरुो, तामा, टुसाको प्रशोधन, प्र्ाषकङ, लेबमलङ गने, 

(ओ) जचर्ा, कफीको प्रशोधन, प्र्ाषकङ, लेबमलङ गने, 

(औ) षिमभन्न अन्नबाली र दलहनको ममश्रण गरी तर्ार गररएको सिोतम षपठो तर्ार गरी प्र्ाषकङ, 
लेबमलङ गने, 

(अं) कृषि उपजको उपर्कु्त प्रशोधन षिमध अपनाई  ग्रमेडङ, प्र्ाषकङ्ग र लेबमलङ जस्ता मूल्र् 
अमभिृषि गने अन्त्र् षक्रर्ाकलापहरु, 
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२. आमथयक पक्ष: स्िीकृत िाषियक बजेटको पररमधमभर रही देहार्का मध्रे् कुनै एक िा एक भन्त्दा बिी 
कार्यको लामग कुल लागतको बिीमा ५० प्रमतशतसम्म अनदुान उपलव्ध गराईनछे । 

(क) कृषि उद्यमको लामग आिश्र्क पने साना तथा मझौला मेमसनरी औजार र पूिायधार मनमायण (प्रशोधन 
केन्त्र¸ भण्डारण कक्ष)  

(ख) प्रशोधन, प्र्ाकेजजङ, लेबमलङ र बजारीकरण। 

३. प्रस्ताि मूल्र्ाङ्कनका आधारहरु 

क्र.सं. मूल्र्ाङ्कनका आधार अङ्क भार 

१ कच्चा पदाथयको उपलध धता ३० 

(क) आफैले उत्पादन गने िा स्थानीर् स्तरमा उत्पादन हनु े ३० 

(ख) प्रदेशको अन्त्र् के्षरबाट िुिानी गरी ल्र्ाउन ुपने २० 

(ग) प्रदेश बाषहरबाट िुिानी गरी ल्र्ाउन ुपने १० 
२ प्रत्र्क्ष रोजगारी मसजयना  २० 

(क) ५ जना भन्त्दा बिी २० 
(ख) ३ देजख ५ जना १५ 
(ग) ३ जना भन्त्दा कम  १० 
३ उत्पाददत हनु ेिस्तकुो बजार  १० 

(क) बजारको समुनजश् चतता भएको १० 

(ख) बजार खोज्नपुने ५ 

४ उद्यमको जस्थती १० 
(क) नर्ाुँ स्थापना १० 
(ख) परुानो उद्यमको क्षमता षिस्तार ५ 
५ उद्यमको स्िममत्ि १० 

(क) कृिक समूह िा सहकारी संस्था १० 

(ख) कृिक,मनजी फमय िा कम्पनी ५ 

६ अनदुानको अिस्था १० 
)क(  हालसम्म कुनैपमन अनदुान प्राप्त नगरेको १० 

(ख) पमछल्लो दईु आ.ि. मा सोही प्रकृमतको कार्यको लामग अनदुान प्राप् त नगरेको ७ 
)ग(  पमछल्लो दईु आ.ि. मा सोही प्रकृमतको कार्यको लामग अनदुान प्राप् त गरेता पमन 

व्र्िसार्/के्षर षिस्तारका लामग प्रस्ताि पेश गरेको । 
४ 

७ व्र्िसाषर्क र्ोजना सम्बन्त्धी प्रस्ताि (नषिनतम सोच, ददगोपना, बजार र्ोजना 
लगार्तका षििर्हरु तथा स्थलगत अनगुमन प्रमतिेदन समेतका आधारमा प्रस्ताि 
मूल्र्ाङ्कन गरी १ देजख १० अंक सम्म प्रदान गनय सक्ने) 

१० 

 जम्मा १०० 
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४. प्रस्तािसुँग संलन न गनुयपने कागजातहरुुः 
(क) “बजेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्न सम्बन्त्धी एकीकृत कार्यषिमध, २०७७” को दफा (१६) को 

उपदफा (३) बमोजजमका कागजातहरु।  

(ख)  समूह/सहकारी संस्थाको हकमा बैठक मनणयर् प्रमतमलषप। 
(ग)  प्रस्ताषित क्षेरको जन गाधनी पजुायको प्रमतमलषप र जन गा करार/ मलजमा मलई कार्यक्रम संचालन 

गनेको हकमा न्त्रू्नतम १० िियको करार सम्झौताको प्रमतमलषप। 

  
५. प्रस्तािको िाुँचाुः 
क. आिेदकको संजक्षप्त पररचर् 

आिेदक संस्थाको नामुः ठेगानाुः 

 

कार्यक्रम संचालन गररने स्थानको ठेगानाुः  

 

प्रोपाईटर/अध्र्क्षको नामुः 

सम्पकय  नुः 

सम्पकय  व्र्जक्तुः 

सम्पकय  नं 

संलन न हनु ेकृिक घरधरुी संख्र्ाुः 

        

ख. सम्बजन्त्धत व्र्िसार् सम्बन्त्धी षििरण 

क्र.सं. कार्यक्रममा सहभागी 
हनु चाहन े कृिकहरुको 
नाम 

हाल खेती 
गरररहेको 
क्षेरफल 

हालको कच्चा 
पदाथयको उत्पादन 
पररमाण 

प्रशोमधत उपजको 
अनमुामनत 
उत्पादन पररमाण 

सम्पकय  नं. 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

ग. कुल रोजगारी मसजयनाुः 
 
 
 

घ. संचालन हनुे षक्रर्ाकलापहरुुः 
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क्र.सं. षक्रर्ाकलाप 
षििरण 

एकार् पररमाण दर जम्मा 
लागत 

कार्ायलर्को 
अनदुान 

प्रस्तािकको 
साझेदारी 
रकम 

१ लागत साझेदारीमा संचालन हनुे 
        

        

        

२ आफ्नै लगानीमा संचालन हनुे 
        

        

 जम्मा    

 

 

ङ. माग गरेको जम्मा अनदुान रकमुः 
 

 

च. अन्त्र् व्र्िसाषर्क र्ोजनाुः  
 

 नषिनतम सोच (व्र्िसार् सम्बन्त्धी कुनै नर्ाुँ सोच/प्रषिमध अपनाउने भए उल्लेख गनुयहोस) 
 

 

 बजार र्ोजना (उपजको बजारीकरण कहाुँ र कसरी गनुयहनु्त्छ?) 
 

 

छ. अन्त्र् षििर् केही भए उल्लेख गनुयहोस ्
 


