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कृषि उपजको प्रशोधन एवम ्उद्योग स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ् चालन मापदण्ड, २०७७ 

(मन्रीस्तरबाट स्वीकृत मममत २०७७/०६/३०) 

प्रस्तावना: कृषि उपजहरुको उत्पादनोपरान्त हनु ेक्षमत न्रू्नीकरण गदै मूल्र् अमिवृषि गने र आन्तररक तथा 
बाह् र् बजारमा मबक्री षवतरण गरी गणुस्तरीर् कृषि वस्तहुरू उपिोक्तालाई उपलब्ध गराउने उद्दशे्र्ले कृषि 
उपजको प्रशोधन एवम ्उद्योग स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ् चालन गनय "बजेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 
सम्वन्धी एकीकृत कार्यषवमध, २०७७" को दफा ४० ले ददएको अमधकार प्रर्ोग गरी िमूम व्र्वस्था, कृषि 
तथा सहकारी मन्रालर्, गण्डकी प्रदेशले र्ो मापदण्ड बनाएको छ । 

१. प्राषवमधक पक्ष 

(क)  र्स कार्यक्रम सञ् चालनका लामग कृषि फमय, कम्पनी, कृिक समूह तथा कृषि सहकारी संस्थाले 
प्रस्ताव पेश गनय सक्नेछन।्  

(ख) प्रशोधन केन्रद्वारा फलफूलको जसु¸ केचअप लेदो¸ अचार¸ धलुो¸ सकुाएको चाना, जाम, जलेी 
लगार्तका प्रशोमधत पदाथयहरु उत्पादन गनय सषकनेछ।  

(ग) कृषिजन्र् उत्पादनहरुको प्रशोधन, ग्रमेडङ, प्र्ाकेजजङ, लेबमलङ गरी बजारीकरण गनुयपनेछ।  

(घ) प्रशोधन कार्यहरु गदाय आधमुनक प्रषवमधहरु अपनाउनपुनेछ र प्रशोमधत खाद्य पदाथयको गणुस्तर खाद्य 
प्रषवमध तथा गणु मनर्न्रण षविागले तोके बमोजजमको हनुपुनेछ।   

२. आमथयक पक्ष 

स्वीकृत वाषियक बजेटको पररमध मिर रही देहार्का कार्यहरू मध्र्े एक वा एक िन्दा बढी कार्यका लामग 
कुल लागतको बढीमा ५० प्रमतशतसम्म अनदुान उपलब्ध गराउन सषकनेछ। 

(क)  प्रशोधन केन्र सम्बन्धी पूवायधार मनमायण (िवन) र  षवद्यतुीकरण। 

(ख) प्रशोधनसँग सम्बजन्धत आवश्र्क ममेसन तथा उपकरणहरु (षपस्ने र धलुो बनाउने ममेसन,  

Juice extractor, Pasteurizer,  Filling and sealing machine, Centrifuge, Boiler, Vessels,  

Laboratory equipment, peeler, slicer, dryer, blancher, fryer,  fruit dehydrator,  sealing 

machine, bottling or capping machine etc.)   खररद तथा व्र्वस्थापन। 

३. मूल्र्ाङ्कनका आधारः 
क्र.सं. मूल्र्ाङ्कनका आधार अङ्किार 

१. पूवायधारको अवस्था १० 
(क) सडक र षवद्यतुको सषुवधा िएको  १० 
(ख) चाल ुआ.व. मिर सडक र षवद्यतुको सषुवधा परु् र्ाउन े ५ 
२. जग्गाको उपलब्धता १0 

(क) प्रस्ताषवत संरचना मनमायण गनय आवदेकको आफ्नै नाममा जग्गा िएको  १0 
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(ख) प्रस्ताषवत संरचना मनमायण गनय जग्गा मलज करारमा मलईएको ५ 
३. प्रस्तावकको साझेदारी प्रमतशत १० 
(क) कुल लागतको ५० प्रमतशत िएमा ५ अंक प्रदान गने र सो िन्दा थप लागत 

साझेदारीको लामग प्रमत ५ प्रमतशत १ अंकका दरले थप गरी अमधकतम १० अंक 
प्रदान गने।  

१० 

४. स्थापना हनुे संरचनाको स्वाममत्व 10 
(क) कृिक समूह वा सहकारी संस्था 10 
(ख) मनजी फमय/कम्पनी ५ 
५. कच्चा पदाथयको उपलब्धता २० 
(क) प्रशोधन केन्रको लामग आवश्र्क कच्चा पदाथय सम्बजन्धत स्थानीर् तहमा उपलब्ध 

िएको 
२० 

(ख) प्रशोधन केन्रको लामग आवश्र्क कच्चा पदाथय सम्बजन्धत जजल्लामा उपलब्ध िएको १५ 
(ग) प्रशोधन केन्रको लामग आवश्र्क कच्चा पदाथय सम्बजन्धत जजल्ला बाषहरबाट आर्ात 

गनुयपने  
१० 

५. प्रशोमधत उपज उत्पादन क्षमता 20 

(क) वाषियक १० मेषिक टन िन्दा बढी 20 
(ख) वाषियक ५ देजख १० मषेिक टनसम्म  15 

(ग) वाषियक ५ मेषिक टन िन्दा कम  10 

७. व्र्वसाषर्क र्ोजना सम्बन्धी प्रस्ताव (प्रस्तावको Pay Back period analysis, B/C ratio, 

Internal rate of return or IRR,  Net present value or NPV ,बजारीकरण, ददगोपना, 
नषवनतम सोच लगार्तका षविर्हरु तथा स्थलगत अनगुमन प्रमतवदेन समेतका आधारमा 
प्रस्ताव मूल्र्ांकन गरी १ देजख १० सम्म अंक प्रदान गने) 

१० 

 जम्मा ९0 
 
 

४. प्रस्तावसँग संलग्न गनुयपने कागजातहरुः 
क)  “बजेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सम्बन्धी एकीकृत कार्यषवमध, २०७७” को दफा १६ को 

उपदफा ३ बमोजजमका कागजपरहरु। 

ख) कृिक समूह/सहकारी संस्थाको हकमा बैठकको मनणयर्को प्रमतमलपज । 
ग) प्रस्ताषवत मनमायण स्थलको जग्गाधनी पजुायको प्रमतमलषप र जग्गा करारमा मलई कार्यक्रम सञ् चालन 

गनेको हकमा न्रू्नतम १५ वियको लामग प्रचमलत कानून बमोजजम िएको करार सम्झौताको 
प्रमतमलषप। 
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घ) मनमायण कार्यको लामग ड्रईङ र मडजाईन सषहतको मडटेल कस्ट इषिमेट र षवत्तीर् षवश्लिेण समेषटएको 
प्रस्तावना। 

५. प्रस्तावको ढाचँाः 
क. आवेदकको संजक्षप्त पररचर् 

आवेदक संस्थाको नामः ठेगानाः 

कार्यक्रम सञ् चालन गररने स्थानको ठेगानाः  

 
प्रोपाईटर/अध्र्क्षको नाम: 
सम्पकय  नः 

सम्पकय  व्र्जक्तः 
सम्पकय  नं 

संलग्न घरधरुी संखर्ाः 

   

ख) मनमायण गररन ेप्रशोधन केन्रको क्षमता (वाषियक)............ म.ेटन. 

ग) प्रशोधन गररने कृषि उपज सम्बजन्ध षववरण 

क्र.सं. प्रशोधन हनु े

वस्तकुो नाम 

वाषियक पररमाण 
(के.जी) 

प्रशोधन अजघको 
िण्डारण अवमध 

कच्चा पदाथय उत्पादन 
हनु ेक्षेर 

कैषफर्त 

१      

२      

३      

      

      

      

 

)घ(  पूवायधारको अवस्था 

• मनमायण स्थलको के्षरफल :............... 
• षवद्यतु आपूमतयलाई मनर्ममत राख्न गररने कार्यहरु उल्लेख गनुयहोस।् 

 

• मनमायण स्थलमा सडकको सषुवधा: मखुर् सडकको नाम .................... मखुर् सडक र मनमायण स्थल 
जोड्ने सडक/बाटोको नाम............ र मखुर् सडकबाटको दरुी...............षक.मम. र सडक/बाटोको 
षकमसम............... 
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ङ) सञ् चालन हनुे षक्रर्ाकलापहरु 

क्र .सं .  षक्रर्ाकलाप 
षववरण 

एकाइ पररमाण दर जम्मा 
लागत 

कार्ायलर्को 
अनदुान 

प्रस्तावकको 
साझेदारी 
रकम 

क . लागत साझेदारीमा सञ् चालन हनुे 

१        

२        

ख . आफ्नै लगानीमा सञ् चालन हनुे 

१        

२        

 जम्मा    

 

( च) माग गरेको जम्मा अनदुान रकम : 

(छ) व्र्वसाषर्क र्ोजना 

• नव ीनतम सोच(कृषि उपजको प्रशोधन सम्बजन्ध कुन ै नर्ाँ सोच/प्रषवमध अपनाउने िए उल्लेख 
गनुयहोस) 

 

• प्रशोमधत उत्पादनको बजारीकरण कहाँ र कसरी गनुयहनु्छ? 

 

(ज) अन्र् षविर् केही िए उल्लेख गनुयहोस ्। 


