दाना उद्योग स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७७

(मन्त्रीस्ट साव स्तीकिट म ट /0

सं शोधन

दाना उद्योग स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो सं शोधन) मापदण्ड, /0 ७

0७ २७)

म ट: २०७७ ११ १८

पशुपन्त्छी टथा माछाका दाना उत्पादन ग ी किषकिरुलाई उपलब्ध ग ाउनका ला ग दाना उद्योग स्थापना
सम्सन्त्धी कार्यक्रम सञ्चालन गनय “सजेव टथा कार्यक्रम कार्ायन्त्तर्न सम्सन्त्धी एकीकिट कार्यहत ध,
२०७७” को दफा ४० ले ददएको अ धका

प्रर्ोग ग ी भू म व्र्तस्था, किहष टथा सिका ी मन्त्रालर्,

गण्डकी प्रदे शले र्ो मापदण्ड सनाएको छ।
१. आतेदकको र्ोग्र्टा

पेश गनुय पने कागजाटिरुुः

१.१ आतेदकको र्ोग्र्टाुः
क) आतेदक फमय, कम्पनी, समूि ता सिका ी िुनपु नेछ।
१.२ पेश गनुपय ने कागजाटिरुुः
ुँ ा नं ३ समोजजमको ढाुँचामा टर्ा
क) आतेदकले कम्टीमा ५० प्र टशट लागट साझेदा ी िुने ग ी सुद
गर एको प्रस्टात पेश गनुप
य नेछ।
ख) सजेव टथा कार्यक्रम कार्ायन्त्तर्न सम्सन्त्धी एकीकिट कार्यहत ध २०७७ को दफा १६ को
उपदफा (३) मा उल्ले जखट कागजाटिरु पेश गनुप
य नेछ।
ग) दाना उद्योग सञ्चालनका ला ग आतेदकको आफ्नै स्ता मत्तमा भएको जग्गाको कागजाटिरु ता
जग्गा क ा

लजमा लई सञ्चालन गनेको िकमा न्त्र्ूनटम २० तषयको ला ग प्रच लट कानून

समोजजम भएको क ा सम्झौटाको प्र ट लहप पेश गनुप
य नेछ।
घ)



२. प्रस्टात छनौवको ला ग मूल्र्ाङ्कनका आधा िरुुः
क्र.सं .
१.
१.१

व्र्तासहर्क र्ोजनाको प्रस्टात (लागट
तिहि, सजा ीक ण)

अंक भा

समर्, ोजगा ी सिजना टथा उत्पादन टथा उत्पादकत्त

२५

लागट

५

१.१.१

लागट साझेदा ीको अनुपाट (कार्ायलर्ुःआतेदक) १:१.५ भन्त्दा सढी भएको

५

१.१.२

लागट साझेदा ीको अनुपाट (कार्ायलर्ुःआतेदक) १:१ भन्त्दा सढी १:१.५ सम्म भएको

४

१.१.३

लागट साझेदा ीको अनुपाट (कार्ायलर्ुःआतेदक) १:१ भएको

३

१.२



हतत ण

ोजगा ी सिजना

५

पहिलो सं शोधनसाव िवाइएको ।

1

१.२.१

१० जना ता सो भन्त्दा सढी

५

१.२.२

१० जना भन्त्दा कम

३

सजा ीक ण

५

१.३.१

दै नक ५ वन ता सो भन्त्दा सढी दाना उत्पादन गने

५

१.३.२

दै नक ५ वन भन्त्दा कम दाना उत्पादन गने

३

१.४

स्थानीर् उत्पादन तिहिमा वे ता

१०

१.४.१

ताहषयक खपट िुने दानाको कच्चा पदाथय मध्र्े ४०% भन्त्दा मा थ स्थानीर् उत्पादन प्रर्ोग िुने

१०

१.४.२

ताहषयक खपट िुने दानाको कच्चा पदाथय मध्र्े २०-४०% भन्त्दा मा थ स्थानीर् उत्पादन प्रर्ोग

७

१.४.३

ताहषयक खपट िुने दानाको कच्चा पदाथय मध्र्े २०% भन्त्दा कम स्थानीर् उत्पादन प्रर्ोग िुने

४

१.३

िुने

२.

पूतायधा

२.१

पूतायधा

२.१.१

सावो

पानीको सुहतधा भएको

५

२.१.२

सावो

पानी मध्र्े कुनै १ सुहतधा नभएको

३

२.२

प्राहत धक उपर्ुक्तटा

१0
५

प्राहत धक उपर्ुक्तटा

५

२.२.१

प्रर्ाप्त

उपर्ुक्त ज मन भएको, ताटात णमा पनय सक्ने नका ात्मक प्रभात न्त्र्ूनीक णको

५

२.२.२

प्रर्ाप्त

उपर्ुक्त ज मन नभएको, ताटात णमा पनय सक्ने नका ात्मक प्रभात न्त्र्ूनीक णको

०

उपार्िरु असलम्सन गने

उपार्िरु असलम्सन नगने

३.

हतजिर् हतश्लेषण, अपेजिट न टजा

ददगोपना

१०

४.

अजघल्ला दुई आ.त. मा कुनै कार्ायलर्साव अनुदान लए न लएको
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४.१

न लएको

१०

४.२

प्रस्टातमा उल्लेजखट हक्रर्ाकलाप भन्त्दा फ क प्रकि टको हक्रर्ाकलाप गनयको ला ग लएको

७

जम्मा

नोवुः कार्ायलर्ले प्रस्टात छनौव गनुय पूत य स्थलगट अनुगमन गनुपय नेछ। स्थलगट अनुगमन गदाय सजा ीक ण,
पूतायधा , प्राहत धक उपर्ुक्तटा लगार्टको प्रस्टातमा उल्ले जखट हतत णिरुको टालमेल मले न मलेको िे ी
मार मूल्र्ाङ्कन गनुपय नेछ।
३. प्रस्टातको ढाुँचाुः

क) आतेदकको नाम

ठे गानाुः

ख) सम्पकय व्र्जक्तको नाम

सम्पनय नं.:

ग) कार्यक्रम सञ्चालन िुने स्थानुः
घ) सञ्चालन गने व्र्तसार्ुः
ङ)

ोजगा ी सिजना िुने सं खर्ाुः

च) दै नक दाना उत्पादन पर माणुः

2

५५

छ) पहिलो तषय सञ्चालन गर ने हक्रर्ाकलापको हतत णुः
क्र.सं .

हक्रर्ाकलापको
हतत ण

अ)

ुँ ीगट कार्यिरु
पुज

आ)

अन्त्र् कार्यिरु

अनुमा नट लागट रु

पर माण
(सं खर्ा,

गोवा, आदद)

आफूले
व्र्िोने

माग गर एको

कुल कम

सम्पन्न गनय

लाग्ने समर्
अत ध

जम्मा

ज) आफ्नो लागानीको स्रोट के िो ? स्रोट पुहि िुने कागजाटिरु समेट समातेश गने।
झ) प्रस्टाहतट कार्यक्रम सञ्चालनसाव प्राप्त िुने उपलजब्धिरु (भौ टक सं चना हतकास सुधा , दै नक
दाना उत्पादन, आदद):
पर माण
क्र.सं .

हतत ण

एकाई

िालको

अतस्था
अ)

भौ टक सं चना हतकास सुधा

आ)

दै नक दाना उत्पादन

इ)

अन्त्र् उपलजब्धिरु

कार्यक्रम

सञ्चालन

कैहफर्ट

पश्चाटको अतस्था

जम्मा

ञ) कुन कुन पशुपन्त्छीका दाना उत्पादन गने िो? दानाको सजा ीक णका र्ोजना के के छन्?
दानाको गुणस्ट कस ी कार्म गर न्त्छ? भन्ने सा े मा खुलाउनेुः
व) दाना उत्पादनका ला ग प्रर्ोग गर ने कच्चा पदाथय मध्र्े स्थानीर्स्ट मा उत्पादन िुने कच्चा
पदाथयको पर माण क ट प्र टशट िुन्त्छ खुलाउनेुः

3

ठ) नर्ाुँ सोच

व्र्तसार्लाई ददगोरुपमा सञ्चालन गने भाती र्ोजना (आगामी तषयिरुको सञ्चालन

खचयका स्रोट, प्र टस्पधायत्मक सजा मा हवहक ाख्ने णनी ट के िुन्त्छ, आदद)
ड) ताटात णमा पनय सक्ने पने नका ात्मक अस िरुको न्त्र्ू नक ण गनय के उपार् अतलम्सन गर न्त्छुः
ढ) सं जिप्त हतिीर् प्रिेपणुः
हतत ण

अ)

पुजुँ जगट खचय

प्रथम तषय

दोस्रो तषय

टेस्रो तषय

जम्मा

कैहफर्ट

भौ टक नमायण
मे सन ी उपक ण
................

कुल पुजुँ जगट खचय
आ)

चालु खचय
उत्पादन लागट (कच्चा पदाथय)
कमयचा ीलाई टलस भुक्तानी
श्र मक ज्र्ाला भुक्तानी
भाुँडा, पानी, सजुली खचय
ममयट सम्भा खचय
सक्री हतट ण खचय
ब्र्ाज भुक्तानी
....................
कुल चालु खचय

इ

जम्मा खचय

ई

आम्दानी
ब्र्ाज हिट अनुदान
आफ्नै आर्साव व्र्िोर ने कम
ब्र्ाज टनुप
य ने कम
मुखर् उत्पादन सक्री
सिार्क उत्पादन सक्री
कुल आम्दानी

उ)

खुदा मुनाफा

ऊ)

साुँता भुक्तानी

हतजिर् प्रिेपणको हिसास हकटासका पूणय हतत ण छु ट्टै पानामा सं लग्न गनुप
य नेछ।
प्रस्टातकको
नामुः
ठे गानाुः

छापुः
4

सम्पकय व्र्जक्तुः
म टुः

दस्टखटुः

४. आतश्र्क न्त्र्ूनटम पूतायधा

शटयिरुुः स्थापना िुने दाना उद्योगको न्त्र्ूनटम पूतायधा टथा शटयिरु

नम्न अनुसा िुनेछन्।
क) का खाना, दाना कच्चा पदाथय

दाना भण्डा ण, दाना पदाथय लोड अनलोड, अहफस घ ,

आददको ला ग पर्ायप्त जग्गा भएको िुनपु नेछ।

ख) प्रच लट कानून समोजजम टोहकएको हत धिरु पु ा ग ी दाना उद्योग स्थापना गनुप
य नेछ
उत्पादन टथा सक्री हतट णको अनुज्ञापर लनुपनेछ।

दाना

ग) प्रस्टाहतट प्लान्त्व चल्ने सजुलीको सुहतधा भएको िुनपु नेछ।

घ) प्र ट घण्वा न्त्र्ूनटम २ वन दाना उत्पादन गने मेजशन जडान गनुप
य नेछ।
ङ) अनुदानग्रािीले

अनुदान

कम भुक्तानीका ला ग

नर्मातली, २०७७ अनुसा

नतेदन पेश गदाय ताटात ण सं िण

प्रा जम्भक ताटात णीर् पर िण (IEE) वा ताटात णीर् प्रभात

मुल्र्ाङ्कन (EIA) को स्तीकिट प्र टतेदन पेश गनुप
य नेछ।
५. सञ्चालन गनय सहकने हक्रर्ाकलापिरुुः

स्तीकिट सजेवको पर धी भर िी दे िार्का कार्यिरु गनय अनुदान उपलब्ध ग ाउन सहकनेछ।
क) दाना टर्ा ीका ला ग चाहिने तेइङ्ग, प्र्ाकेजजङ, पेलेहवङ, जस्व मङ, ग्राइजन्त्डङ, क्र सङङ्ग
लगार्टका उपक ण टथा मे सनिरु खर द।
ख) का खाना, कच्चा पदाथय भण्डा घ टथा उत्पाददट दाना भण्डा घ

नमायण।

ग) ढु तानीका साधन ख ीद, दानाका कच्चा पदाथय ख ीद जग्गा ख ीद ता भाडा, टलस भिा
जस्टा कार्यमा अनुदान उपलब्ध ग ाउन पाईने छै न।



पहिलो सं शोधनसाव थप गर एको ।
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