मूल्य श्ृं रखलामा आधारित काययक्रमहरु सृं चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७

(मन्त्न्िस्तिीय ननर्ययबाट नमनत 2077/06/11 मा स्वीकरत)

पशुपन्छी, माछा ि नतनीहरुबाट उत्पाददत पदार्यहरुको मूल्य श्रखृंलाको ववकासलाई प्रवर्द्यन गिी बजािीकिर्मा
टे वा पुर्याउन गण्डकी प्रदे श सिकािको “बजेट तर्ा काययक्रम कायायन्वयन सम्बन्धी एकीकरत काययनबनध,
२०७७” को दफा ४० ले ददएको अनधकाि प्रयोग गिी मूल्य श्ृं रखलामा आधारित काययक्रम वा उद्योग
स्र्ापना तर्ा प्रवर्द्यन सम्बन्धी काययक्रम सृं चालन गनय भूनम व्यवस्र्ा, करवि तर्ा सहकािी मन्िालयले यो
मापदण्ड बनाएको छ ।
१. आवेदकको योग्यता ि पेश गनुपय ने कागजातहरु :
१.१ आवेदकको योग्यता :

क) आवेदक फमय, समूह, सनमनत वा सहकािी हुनपु नेछ ।

ख) प्रशोधनमा सृं लग्न प्रस्तावक बाहेक अन्यले एक भन्दा बढी परियोजनामा आबर्द् हुन पाउने छै न।

१.२ पेश गनुपय ने कागजातहरु :

ुँ ा नृं ३ वमोन्त्जमको ढाुँचामा तयाि
क) आवेदकले कन्त्म्तमा ५० प्रनतशत लागत साझेदािी हुने गिी बुद
गरिएको प्रस्ताव पेश गनुप
य नेछ।
ख) बजेट तर्ा काययक्रम कायायन्वयन सम्बन्धी एकीकरत काययनबनध, २०७७ को दफा १६ को उपदफा
(३) मा उल्ले न्त्खत कागजातहरु पेश गनुप
य नेछ।
ग) पशुपन्छी, माछा ि नतनीहरुबाट उत्पाददत पदार्यहरुको मूल्य श्ृं रखला वरवर्द्मा सृं लग्न कन्त्म्तमा दुई
सम्बाहकहरुले (उत्पादन गने ि प्रशोधन गने वा उत्पादन गने ि बजािीकिर् गने वा प्रशोधन गने ि
ु रुपमा पेश गनुप
बजािीकिर् गने) एकै परियोजना अवधािर्ा बनाई छु टाछु टै प्रस्ताव सृं यक्त
य नेछ ।
घ) प्रस्ताव पेश गदाय उत्पादन गने वा प्रशोधन गने वा बजािीकिर् गने मध्ये कुनै एक सम्बाहक
परियोजनामा प्रत्यक्ष सृं लग्न नभएमा पनन उक्त सम्बाहकसुँगको आबर्द्ता सुननन्त्चत हुने खालको
पशुपन्छी तर्ा पशुपन्छीजन्य पदार्यको खरिद वा वववक्रसुँग सम्बन्धीत सम्झौताका कागजातहरु पेश
गनुप
य नेछ।ति मूल्य श्ृं रखलामा प्रशोधन गने सम्बाहक आवयक नभएमा ननजसुँगको आबर्द्ता
सुननन्त्चत हुने कागजातहरु पेश गनुय बाध्यकािी हुनेछैन।

२. प्रस्ताव छनौटको लागी मूल्याङ्कनका आधािहरु :
क) मूल्याङ्कनका आधािहरु :
क्र.सृं .

ववविर्

अृंक भाि

१

व्यवसावयक योजनाको प्रस्ताव (लागत ि समय, िोजगािी सरजना, उत्पादन तर्ा
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१.१

लागत

उत्पादकत्व वरवि, बजािीकिर्)

१.१.१ लागत साझेदािीको अनुपात (कायायलय: आवेदक) 1:१.5 भन्दा बढी भएको

५
५
1

१.१.२ लागत साझेदािीको अनुपात (कायायलय: आवेदक) १:१ भन्दा बढी १:१.५ सम्म

४

१.१.३ लागत साझेदािीको अनुपात (कायायलय: आवेदक) 1:१ भएको

३

१.२

५

भएको

िोजगािी सरजना

१.२.१ एकाघि भन्दा बावहिको कन्त्म्तमा र्प एक जनालाई िोजगािी ददने

५

१.२.२ एकाघि भन्दा बावहि िोजगािी नददने

३

१.३

५

उत्पादन ि उत्पादकत्व वरवर्द् (बजािीकिर् गनेको हकमा लागु नहुन)े

१.३.१ हालको उत्पादनमा ४० % वा सो भन्दा बढीले वरवर्द्

५

१.३.२ हालको उत्पादनमा ४० % भन्दा कमले वरवर्द्

३

१.४

५

बजािीकिर्

१.४.१ आफ्नो कूल उत्पादन मध्ये उत्पादन गनेले 90% वा सो भन्दा बढी ि प्रशोधन गने

५

१.४.२ आफ्नो कूल उत्पादन मध्ये उत्पादन गनेले 90% भन्दा कम वववक्र गने ि प्रशोधन

३

ि बजािीकिर् गनेले सत प्रनतशत परिमार् वववक्र गने

गने ि बजािीकिर् गनेले सत प्रनतशत भन्दा कम परिमार् ववक्री गने

२

पूवायधाि ि प्राववनधक उपयुक्तता

२.१

पूवायधाि
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५

२.१.१ बाटो, पानी ि नबजुलीको सुववधा भएको

५

२.१.२ बाटो, पानी ि नबजुली मध्ये कुनै १ वा १ भन्दा बढी सुववधा नभएको

३

२.२

प्राववनधक उपयुक्तता

५

३

आवेदकको अनुभव तर्ा क्षमता

५

३.१

२ विय वा सो भन्दा बढी

५

३.२

२ विय भन्दा कम

३

४

लाभान्त्न्वत घिधुिी

१०

४.१

उत्पादन गनेको हकमा

१०

४.१.१ १० वा १० भन्दा बढी
४.१.२ १० भन्दा कम
४.२

प्रशोधन गनेको हकमा

४.२.१ प्रशोधन गने सम्बाहकसुँग आबर्द् हुने उत्पादकको सृं ख्या २० वा २० भन्दा बढी
भएको

४.२.२ प्रशोधन गने सम्बाहकसुँग आबर्द् हुने उत्पादकको सृं ख्या २० भन्दा कम भएको
४.३

बजािीकिर् गनेको हकमा

१०
६
१०
१०
६
१०

४.३.१ बजािीकिर् गने सम्बाहकसुँग आबर्द् हुने उत्पादकको सृं ख्या २० वा २० भन्दा

१०

४.३.२ बजािीकरुर् गने सम्बाहकसुँग आबर्द् हुने उत्पादकको सृं ख्या २० भन्दा कम भएको

६

बढी भएको वा प्रशोधन गने को सृं ख्या २ वा २ भन्दा बढी भएको
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वा प्रशोधन गनेको सृं ख्या २ भन्दा कम भएको
५

अपेन्त्क्षत ननतजा ि ददगोपना

५

६

अन्त्घल्ला दुई आ.व मा कुनै कायायलयबाट अनुदान नलए/ननलएको

१०

६.१

ननलएको

१०

६.२

प्रस्तावमा उल्ले न्त्खत वक्रयाकलाप भन्दा फिक प्रकरनतको वक्रयाकलाप गनयको लानग

५

७

मूल्य श्ृं ख
र ला वरवर्द्मा टे वा

३

नलएको

८

नवीनतम सोच

२

जम्मा

६५

ख) परियोजना अवधािर्पि मूल्याङ्कन गदाय पेश भएका प्रस्तावहरुलाई छु टाछु टै मूल्याङ्कन गिी प्राप्ताङ्कको
औित ननकाली परियोजना छनौट गनुप
य नेछ।

नोटः कायायलयले प्रस्ताव छनौट गनुय पूव य स्र्लगत अनुगमन गनुपय नेछ। स्र्लगत अनुगमन गदाय बजािीकिर्,

पूवायधाि, प्राववनधक उपयुक्तता लगायतको प्रस्तावमा उल्लेन्त्खत ववविर्हरुको तालमेल नमले ननमले को हेिी माि
मूल्याङ्कन गनुपय नेछ।
३. प्रस्तावको ढाुँचा
क) आवेदकको नाम ि ठे गाना :

ख) सम्पकय व्यन्त्क्तको नाम ि सम्पकय नृं :
ग) काययक्रम सृं चालन हुने स्र्ान :
घ) सृं चालन गने व्यवसाय :

ङ) लाभान्त्न्वत घिधुिी सृं ख्या (प्रशोधन गने सम्बाहकले आफूसुँग आबर्द् हुने उत्पादक वा बजािीकिर्

गनेको सृं ख्या ि बजािीकिर् गने सम्बाहकले आफूसुँग आबर्द् हुने उत्पादक वा प्रशोधन गनेको वा

दुवैको सृं ख्या खुलाउने ि उत्पादन गनेले काययक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभ नलने घिधुिी सृं ख्या खुलाउने) :

च) सृं चालन गरिने वक्रयाकलापको ववविर् :

क्र.सृं .

वक्रयाकलापको ववविर्

अ)

ुँ ीगत काययहरु
पुज

आ)

अन्य काययहरु

परिमार्

(सृं ख्या, गोटा
आदद)

अनुमाननत लागत रु
आफूले व्यहोने

माग गरिएको

सम्पन्न

कूल िकम

गनय लाग्ने
समय

अवनध

जम्मा
3

छ) आफूले सृं चालन गने व्यवसायमा आवयक हुने कच्चा पदार्य/पशुपन्छी वा माछा/पशुपन्छी वा
माछाजन्य पदार्य कहाुँबाट ल्याउने हो, खरिद सम्झौता खुल्ने कागजहरु समेत िान्त्ख खुलाउने :

ुँ ा नृं ३(छ) मा उल्ले न्त्खत कुिाको प्रयोग गिी आफूले के उत्पादन गने हो वा मूल्य श्ृं रखलाको
ज) बुद
ववकास कसिी हुन्छ खुलाउने :

ुँ ा नृं ३ (ज) अनुसािको वस्तु कसलाई बेच्ने हो ववक्री सम्झौता सम्बन्धी
झ) आफूले उत्पादन गिे को बुद
कागज िान्त्ख खुलाउने :

ञ) प्रस्ताववत काययक्रम सृं चालनबाट प्राप्त हुने उपलन्त्धधहरु (भौनतक सृं िचना ववकास/सुधाि, वावियक

उत्पादन (वावियक कािोबाि हुने पशुपन्छी सृं ख्या वा पशुपन्छी जन्य पदार्यको परिमार् वा अन्य),
िोजगािी सरजना, आदद):

परिमार्
क्र.सृं .

ववविर्

एकाई

हालको

अवस्र्ा
अ)

भौनतक सृं िचना ववकास/सुधाि

आ)

वावियक उत्पादन

इ)

िोजगािी सरजना (एकाघिको बाहेक)

ई)

अन्य उपलन्त्धधहरु

काययक्रम सृं चालन

कैवफयत

पश्चातको अवस्र्ा

जम्मा
ट) वावियक ववक्री गरिने पदार्यको परिमार् खुलाउने :

ठ) नयाुँ सोच ि व्यवसायलाई ददगोरुपमा सृं चालन गने भावी योजना:
४. सृंचानल गरिने वक्रयाकलापहरु :

क) पशुपन्छी तर्ा मत्स्यजन्य उपजको उत्पादन, सृं कलन, प्रशोधन तर्ा बजािीकिर्मा सृं लग्न मूल्य
श्ृं रखलाका सम्बाहकहरुलाई स्वीकरत वावियक काययक्रम अनुसाि कूल वजेटको बाुँडफाुँड ननम्नानुसाि हुने
गिी गनुप
य नेछ।

अ) उत्पादन गने सम्बाहकलाई ३० प्रनतशत

आ) प्रशोधन वा बजािीकिर् गने सम्बाहकलाई ७० प्रनतशत
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ख) दू ध उत्पादन तर्ा प्रशोधन: गाईभैं सी, याक चौिीपालनका लागी खोिगोठ ननमायर् सुधाि गनय तर्ा दुग्ध

प्रशोधन गनय चावहने औजाि तर्ा उपकिर् खिीद तर्ा भौनतक ननमायर्का काययहरु गनय अनुदान
उपलधध गिाउन सवकनेछ।

ग) मासु उत्पादन तर्ा प्रशोधन: बाख्रा/भैं सी/बृंगिु ि कुखुिा पालनका लागी खोि/गोठ ननमायर् तर्ा मासु
प्रशोधनमा चावहने औजाि तर्ा उपकिर् खिीद तर्ा भौनतक ननमायर्का काययहरु गनय अनुदान उपलधध
गिाउन सवकनेछ।

घ) माछा उत्पादन तर्ा प्रशोधन: पोखिी ननमायर्/सुधाि काययक्रम तर्ा प्रशोधन गनय चावहने औजाि तर्ा
उपकिर् खिीद तर्ा भौनतक ननमायर्का काययहरु गनय अनुदान उपलधध गिाउन सवकनेछ ।

ङ) उन तर्ा पन्त्स्मना उत्पादन तर्ा प्रशोधन: भेडा/च्याङ्ग्रापालनका लागी खोिगोठ ननमायर् सुधाि

काययक्रम तर्ा प्रशोधन गनय चावहने औजाि तर्ा उपकिर् खिीद तर्ा भौनतक ननमायर्का काययहरु गनय
अनुदान उपलधध गिाउन सवकनेछ।

च) दू ध तर्ा दुग्धजन्य पदार्य, मासु तर्ा मासुजन्य पदार्य ि पन्त्स्मना सृं कलन वा बजािीकिर्: आवयक

औजाि तर्ा उपकिर् खिीद तर्ा ववक्री कक्ष ननमायर्/सुधािका काययहरु गनय अनुदान उपलधध गिाउन
सवकनेछ।

छ) प्रशोधन तर्ा बजािीकिर्को कायय एकै प्रस्तावकबाट हुने भएमा कुनै एक सम्बाहकको लानग माि
अनुदान उपलधध हुनेछ।
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