नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी षिकास मन्रालय

कृषि क्षेर षिकास काययक्रम
िीरे न्रनगर, सुर्खेत

मूल्य शृङ्खला षिकास कोि अन्तगयत सहलगानी प्रस्ताि पेश गनयका लागग आिश्यक
योग्यता तथा अन्य जानकारी

कृषि क्षेर षिकास काययक्रम (ASDP) बाट गमगत २०७७।१०।०१ गते मूल्य शृङ्खला षिकास कोि र्खण्ड-१, र्खण्ड-२ र
सामुदाषयक पूिायधार गनमायण अन्तगयत सहलगानीका लागग प्रस्तािना पेश गनय सूचना आव्हान गररए बमोजजम प्रस्ताि पेश गनयका
लागग प्रस्तािदाताको आिश्यक योग्यता, सहलगानीका क्षेर, सहलगानी सीमा तथा अन्य षििरण सम्बन्धी षिस्तृत जानकारी
तपगसल बमोजजम रहे को व्यहोरा अनुरोध छ ।
(१) मूल्य शृङ्खला षिकास कोि र्खण्ड-२
महाबु गाउँ पागलकामा प्राथगमकतामा परे का र्खसीबोका, दू ध र बेमौसमी तरकारी मूल्य शृङ्खला षिकासको लागग तोषकएका
क्लष्टरहरुमा व्यािसाषयक उत्पादनका लागग सम्बजन्धत गनकायमा दताय भएको सरदर ३० जना सदस्य सं लग्न उत्पादक कृिक
समूह र कृषि सहकारी सं स्थाहरुबाट सहलगानीको लागग गनिेदन पेश गनय आव्हान गररन्छ ।
नगरपागलका/
गाउँ पागलका

मूल्य शृङ्खला
र्खसीबोका

महाबु गापा

दूध

बेमौसमी तरकारी

क्लष्टराः िडा

क्लष्टराः गाउँ /टोल

१

दिडा, र्खरीगैरा, लहने, भाव्र

२

डुंग्री, ऐराडी, मान्म, ताराचौर

३

सुिाकोट, बासी, ररठ्ठा, राज्मा

५

गडीगाउँ , गोती, बडाबन, कासीकाँध

६

रानीिन, टाकुरी, उजिसेनी, लामीडाँडा

४

ु , गैराबजार
गीताचौर, काप्रीर्खोला, काँडागसरौला, चाल्नेमल

मूल्य शृङ्खला षिकास कोि र्खण्ड-२ अन्तगयत सहलगानीका क्षेर तथा प्रस्ताि पेश गनयका लागग न्यूनतम योग्यतााः
षिियिस्तु

षििरण
•

सम्बजन्धत

पागलकाको

समन्ियमा

मूल्य

शृङ्खला

प्रिर्द्यनका

लागग

सूचीकृत

क्लष्टर

गभरका

समूह/सहकारीहरु (यदद सहकारीको सं गठन ढाँचा समूह, अन्तर समूह तथा मूल सगमगत षकगसमको
भएमा सम्बजन्धत सहकारी सं स्थाको गसफाररसमा आिेदन गने हरे क अन्तर समूहको योग्यता पुगेको

आिेदकको
न्यूनतम
योग्यता

सहलगानीका
क्षेरहरु

मागननेछ।)
•

सम्बजन्धत गनकायमा दताय भएको र सरदर ३० जना साना कृिक आिर्द् भएको समूह अथिा कृषि
तथा बहुउद्देशीय सहकारी अन्तगयत सञ्चालन र व्यिस्थापनमा रहेका कृषि अन्तर समूहहरु ।

•

सम्बजन्धत मूल्य शृङ्खलामा कायय अनुभि ।

•

सहलगानी र कायायन्ियन सम्बन्धी गनणययको प्रगतगलषप ।

उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िृषर्द्का काययहरुाः उन्नत प्रषिगध, मेगसन उपकरण, उत्पादन सामग्री, प्राषिगधक सहयोग
तथा तागलम, गुणस्तर तथा प्रांगाररक प्रमाणीकरण आदद ।

1

समूह÷सहकारीलाई सम्बजन्धत मूल्य शृङ्खलाको व्यािसाषयक उत्पादन काययका लागग आिश्यक

•

सामग्रीहरु, मेगसन उपकरण, प्राषिगधक सहयोग, तागलम आददमा स्थानीय रुपमा उपलब्ध सामग्री र
श्रमदान बाहेक हुने कुल रकमको अगधकतम ५०% सम्म सहलगानी उपलब्ध हुनेछ ।

सहलगानी
सीमा

अगधकतम सहलगानी प्रगत सदस्य रु. ३५,७००।०० (अक्षरे षप रुपैयाँ पैंतीस हजार सात सय मार)

•

सम्मका दरले उपलब्ध हुनेछ । कुल सदस्य सं ख्याको आधार एिं अनुपातमा सहलगानी घटीबढी
हुन सक्नेछ ।

आिेदकको

कृषि क्षेर षिकास काययक्रमको सहलगानी बाहे क आिेदकले सहलगानी गनुप
य ने कम्तीमा ५०% रकम मध्ये

स्िलगानी

आधा जजन्सी तथा श्रमबाट पुरा गनय सषकनेछ भने आधा नगदै लगानी गनुय पनेछ ।

अन्य

•

हाल उत्पादन गरररहे को कृषि बाली िस्तुहरुको क्षेरफल÷सं ख्या तथा उत्पादनमा िृषर्द् गनुय पनेछ ।

•

काययक्रमले सम्बजन्धत पागलकाको समन्ियमा गनददयष्ट गरे का मूल्य शृङ्खला र क्लष्टरहरु बाहेक

काययक्रमसं ग सहकायय गने कृषि उध्यमी िा व्यापारीहरुले छनौट गरे का अन्य कृषि मूल्य शृङ्खला र
क्लष्टरहरुमा पगन समूह तथा सहकारी पषहचान गरी काययक्रम सञ्चालन गनय सषकनेछ ।

(२) मूल्य शृङ्खला षिकास कोि र्खण्ड–१
(क) आशयपरका लागग िगीकृत र्खण्ड (Window) हराः

षििरण

Window SP: गनजी प्राषिगधक सेिा

Window 1 A: साना तथा
मझौला कृषि

प्रदायकहर र आपूगतयकताय
सामग्री आपूगतयकताय, कृषि तथा पशु सेिा

व्यिसायीहर

Window 1 B: ठू ला कृषि व्यिसायी एिं
कम्पनीहर

व्यापारी/कृषि व्यिसायी/

लजक्षत िगय

प्राषिगधक, ग्रामीण पशु स्िास््य

कृिक समूह/ कृषि

(आिेदक)

काययकताय, बहुउद्देश्यीय नसयरी, एग्रोभेट,

सहकारी/ सेिा प्रदायक

स्रोत केन्र आदद।

(सेिा र सामग्री)

कृषि र पशुपालन सम्बन्धी सामग्री

उत्पादनोपरान्त (Post-Harvest) का काययहरुाः सं कलन, भण्डारण,

आपूगतय तथा प्राषिगधक सेिा प्रिाहका

प्रशोधन र बजार प्रिर्द्यन÷बजारीकरण तथा मूल्य अगभिृषर्द् सम्बन्धी

लागग आिश्यक प्रषिगध, औजार आदद ।

काययहर ।

सम्बजन्धत गनकायमा दताय भई सेिा

सम्बजन्धत गनकायमा दताय

लगानीका
क्षेरहर

आिेदकको
न्यूनतम
योग्यता

प्रिाहको क्षेरमा प्रयायप्त योग्यता र
दक्षता भएको (तागलम, प्रमाणपर,
अनुभि)

भई समान प्रकृगतको

मूल्य शृङ्खलामा कम्तीमा
एक िियको अनुभि ।

कृषि व्यिसायी/ प्रशोधनकताय/कम्पनी

सम्बजन्धत गनकायमा दताय भई समान
प्रकृगतको व्यिसाय÷ मूल्य शृङ्खलामा
कम्तीमा तीन िियको अनुभि ।

आयोजनाले गनददयष्ट गरे का
आयोजनाले गनददयष्ट गरे का

आयोजनाले गनददयष्ट गरे का

अनुदान सीमा

सहलगानीका षक्रयाकलापहरुमा कुल

सहलगानीका

(अगधकतम)

लागतको ३०% िा बढीमा रु.

लागतको ३०% िा

लागतको ३०% िा बढीमा

१,५३,०००।००

बढीमा

रु. १,०२,००,०००।००#

षक्रयाकलापहरुमा कुल

रु. १५,३०,०००।००

2

सहलगानीका षक्रयाकलापहरुमा कुल

Window SP: गनजी प्राषिगधक सेिा

षििरण

लाभाजन्ित

कृिक सं ख्या
(सेिाग्राही)

Window 1 A: साना तथा
मझौला कृषि

प्रदायकहर र आपूगतयकताय
कम्तीमा १०० जना कृिकहरलाई
सेिा प्रिाहमा समेट्नु पने (षिद्यमान
व्यिसाय षिस्तार भएमा थप)

Window 1 B: ठू ला कृषि व्यिसायी एिं
कम्पनीहर

व्यिसायीहर
कम्तीमा १०० जना

कृिकहरुसं ग सहकायय
गरी उत्पादनको बजार
सुगनजित हुनपु ने ।

न्यूनतम ३०० जना कृिकहरुसं ग
सहकायय गरी उत्पादनको बजार
सुगनजित हुनपु ने ।

# आयात प्रगतस्थापन तथा गनयायत गनय सषकने सम्भािना भएका मूल्य शृङ्खलाको हकमा दुई लार्ख पचास हजार अमेररकी डलरसम्म।

• कणायली प्रदे शबाट लजक्षत उत्पादनहरु अन्य प्रदे श र षिदे शमा गनयायत गने ब्यिसायीहरुले स्थानीय ब्यिसायीसं गको
साझेदारीमा आशयपर पेश गनय सक्नेछन् ।
(३) सामुदाषयक पूिायधार गनमायण
षिियिस्तु

षििरण

आिेदकको

काययक्रमले गनददयष्ट गरे का क्लस्टरहरुमा पररचागलत एिं मूल्य शृङ्खला षिकास कोि र्खण्ड-२ अन्तगयत

न्यूनतम योग्यता

सहभागी उत्पादक समूह एिं सहकारीले प्रस्ताि पेश गनय सक्नेछन् ।

लगानीका लागग

उत्पादन र उत्पादनोपरान्त षक्रयाकलापहरुसं ग सम्बजन्धत सामुषहक लाभका पूिायधारहरु जस्तैाः गसं चाई

सं भाषित क्षेरहरु

(कुलो, गसं चाई पोर्खरी, सोलार गलफ्टपम्प आदद), सं कलन केन्र (दूध, तरकारी), रषष्टक स्टोर आदद ।

कृषि क्षेर षिकास काययक्रमका तफयबाट कूल लागतको ८५ प्रगतशत िा बढीमा २० लार्ख

•

४० हजार मध्ये जुन कम हुन्छ, सो अनुसार सहलगानी उपलब्ध हुनेछ । समूह र
सहकारीले व्यहोने १५ प्रगतशतमा नगद र जजन्सी दुिै हुन सक्नेछ ।

गसं चाई पूिायधारहरुको लागग सहलगानी रकम गनधायरण गदाय नयाँ गसं जचत क्षेर षिस्तार,

•

सम्बजन्धत मूल्य शृङ्खला बालीको आिश्यकता तथा त्यस बालीको व्यािसाषयक उत्पादन

सहलगानी सीमा

षिस्तार, गसं चाई पूिायधारबाट उपलब्ध हुने थप आगथयक लाभ, लाभग्राहीको तफयबाट उपलब्ध
हुन सक्ने साझेदारी रकम जस्ता सूचकहरुलाई आधार मागनने छ ।

स्थानीय रुपमा गनशुल्क उपलब्ध हुने सामग्रीहरुको लागत साझेदारीको रुपमा गणना गररने

•

छै न ।
•

गनिेदन पेश गने अजन्तम गमगताः र्खण्ड-२ का लागग २०७७ फागुन मसान्त सम्म रहनेछ भने र्खण्ड-१ का लागग
र्खुला रहने छ ।

•

उच्च मूल्य कृषि िस्तु षिकास आयोजनाबाट लाभाजन्ित कृषि उध्यमी, कृिक समूह, सहकारीलाई यस काययक्रमबाट
सहलगानी गररने छै न ।

•
•

प्राप्त भएका लगानी गनिेदन स्िीकृत गने िा नगने सम्पूणय अगधकार यस काययक्रममा अन्तगनयहीत हुनेछ ।

यस सम्बन्धमा थप जानकारी गलन र गनिेदन पेश गनयका लागग यस काययक्रम अन्तगयत महाबु गाउँ पागलकामा
काययक्षेर रहे का कृषि प्राषिगधकसं ग अथिा काययक्रम समन्िय कायायलयमा सम्पकय गनय सषकने छ ।
कृषि प्राषिगधक

काययक्रम समन्िय कायायलय

भािना सापकोटा

सुर्खेत

काययक्षेराः महाबु गापा, दै लेर्ख

िीरे न्रनगर न.पा.-८ धमलाचोक

सम्पकय नं. 9848१५९४३६
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