मिट िाटट स्थापना कार्टक्रि सं चालन िापदण्ड, २०७७

(िन्त्रिस्तरीर् मनर्टर्बाट मिमत 2077/06/11 िा स्वीकृत)

उपभोक्तालाई स्वच्छ र गुर्स्तरीर् िासु तथा िासुजरर् पदाटथहरु एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउन गण्डकी
प्रदे श सरकारको “बजेट तथा कार्टक्रि कार्ाटरवर्न सम्बरधी एकीकृत कार्टववमध, २०७७” को दफा ४० ले

ददएको अमधकार प्रर्ोग गरी मिट िाटट स्थापना तथा सुधार सम्बरधी कार्टक्रि सं चालन गनट भूमि व्र्वस्था,
कृवि तथा सहकारी िरिालर्ले र्ो िापदण्ड बनाएको छ ।
१. आवेदकको र्ोग्र्ता र पेश गनुपट ने कागजातहरु :
१.१ आवेदकको र्ोग्र्ता :
क) आवेदक फिट, सिूह, समिमत वा सहकारी हुनपु नेछ।
ख) कन्त्म्तिा २ विटदेन्त्ख िासु तथा िासुजरर् खाद्य पदाथट ववक्री ववतरर् गरररहेको हुनपु नेछ।
ग) दै मनक कन्त्म्तिा १०० के.जी िासु तथा िासुजरर् खाद्य पदाटथ ववक्री ववतरर् गरररहेको हुनपु नेछ।
१.२ पेश गनुपट ने कागजातहरु :
ुँ ा नं ३ बिोन्त्जिको ढाुँचािा तर्ार
क) आवेदकले कन्त्म्तिा ५० प्रमतशत लागत साझेदारी हुने गरी बुद
गररएको प्रस्ताव पेश गनुप
ट नेछ।
ख) बजेट तथा कार्टक्रि कार्ाटरवर्न सम्बरधी एकीकृत कार्टववमध, २०७७ को दफा १६ को उपदफा
(३) िा उल्ले न्त्खत कागजातहरु पेश गनुप
ट नेछ।
ग) मिट िाटट सं चालनका लामग आवेदकको आफ्नै वा एकाघरको पररवारको स्वामित्विा भएको जग्गा
हुनपु नेछ वा जग्गा करार/मलजिा मलई कार्टक्रि सं चालन गनेको हकिा रर्ूनति १० विटको लामग
प्रचमलत कानून बिोन्त्जि भएको करार सम्झौताको प्रमतमलवप पेश गनुप
ट नेछ।
२. प्रस्ताव छनौटका लामग िूल्र्ाङ्कनका आधारहरु :
क्र.सं .

वववरर्

अंक भार

१

व्र्वसावर्क र्ोजनाको प्रस्ताव (लागत र सिर्, रोजगारी सृजना, उत्पादन तथा

20

१.१

लागत

उत्पादकत्व वृवि, बजारीकरर्)

५

१.१.१ लागत साझेदारीको अनुपात (कार्ाटलर्: आवेदक) 1:१.5 भरदा बढी भएको

५

१.१.२ लागत साझेदारीको अनुपात (कार्ाटलर्: आवेदक) १:१ भरदा बढी १:१.५ सम्ि

४

१.१.३ लागत साझेदारीको अनुपात (कार्ाटलर्: आवेदक) 1:१ भएको

३

१.२

५

भएको

रोजगारी सृजना

१.२.१ एकाघर भरदा बावहरको कन्त्म्तिा थप दुई जनालाई रोजगारी ददने

५

१.२.२ एकाघर भरदा बावहर रोजगारी नददने

३
1

१.३

बजारीकरर्

१.३.१ दै मनक २०० वकलो वा सो भरदा बढी िासु तथा िासुजरर् खाद्य पदाटथ ववक्री
ववतरर् गने

१.३.२ दै मनक २०० वकलो भरदा कि िासु तथा िासुजरर् खाद्य पदाटथ ववक्री ववतरर् गने
२

पूवाटधार र प्राववमधक उपर्ुक्तता

२.१

पूवाटधार

१०
१०
६
10
५

२.१.१ बाटो, पानी र मबजुलीको सुववधा भएको

५

२.१.२ बाटो, पानी र मबजुली िध्र्े कुनै १ वा १ भरदा बढी सुववधा नभएको

३

२.२

५

प्राववमधक उपर्ुक्तता

२.२.१ पर्ाटप्त र उपर्ुक्त जमिन भएको, वातावरर्िा पनट सक्ने नकारात्िक प्रभाव

५

२.२.२ पर्ाटप्त र उपर्ुक्त जमिन नभएको, वातावरर्िा पनट सक्ने नकारात्िक प्रभाव

३

३

आवेदकको अनुभव तथा क्षिता

५

३.१

३ विट वा सो भरदा बढी

५

३.२

३ विट भरदा कि

३

४

अपेन्त्क्षत नमतजा र ददगोपना

५

५

अन्त्घल्ला दुई आ.व. िा कुनै कार्ाटलर्बाट अनुदान मलए/नमलएको

१०

५.१

नमलएको

१०

५.२

प्रस्ताविा उल्ले न्त्खत वक्रर्ाकलाप भरदा फरक प्रकृमतको वक्रर्ाकलाप गनटको लामग

रर्ूनीकरर्को उपार्हरु अबलम्बन गरे को/गने
रर्ूनीकरर्को उपार्हरु अबलम्बन नगने

मलएको

जम्िा

५
५०

नोटः कार्ाटलर्ले प्रस्ताव छनौट गनुट पूव ट स्थलगत अनुगिन गनुपट नेछ।स्थलगत अनुगिन गदाट बजारीकरर्,
पूवाटधार, प्राववमधक उपर्ुक्तता लगार्तको प्रस्ताविा उल्ले न्त्खत वववरर्हरुको तालिेल मिले नमिले को हेरी िाि
िूल्र्ाङ्कन गनुपट नेछ।
३. प्रस्तावको ढाुँचा
क) आवेदकको नाि र ठे गाना :

ख) सम्पकट व्र्न्त्क्तको नाि र सम्पकट नं :
ग) कार्टक्रि सं चालन हुने स्थान :
घ) सं चालन गने व्र्वसार् :
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ङ) सं चालन गररने वक्रर्ाकलापको वववरर् :

क्र.सं .

अ)

वक्रर्ाकलापको वववरर्

अनुिामनत लागत रु

पररिार्

(सं ख्र्ा, गोटा

आफूले व्र्होने

िाग गररएको

आदद)

कूल

रकि

ुँ ीगत कार्टहरु
पुज

सम्पन्न

गनट लाग्ने
सिर्

अवमध

जम्िा
च) प्रस्ताववत कार्टक्रि सं चालनबाट प्राप्त हुने उपलन्त्ब्धहरु (भौमतक सं रचना ववकास/सुधार, दै मनक ववक्री
हुने पदाथटको पररिार्, रोजगारी सृजना, आदद):

पररिार्
क्र.सं .

वववरर्

एकाई

हालको

अवस्था
अ)

भौमतक सं रचना ववकास/सुधार

आ)

दै मनक ववक्री हुने पदाथटको पररिार्

इ)

रोजगारी सृजना (एकाघरको बाहेक)

ई)

अरर् उपलन्त्ब्धहरु

कार्टक्रि सं चालन

कैवफर्त

पश्चातको अवस्था

जम्िा
छ) बजारीकरर् (ववक्री हुने िासु तथा िासुजरर् पदाटथको स्रोत के हो मतनीहरुको ववक्रीववतरर् कसरी
हुरछ) बारे खुलाउने :

ज) नर्ाुँ सोच र व्र्वसार्लाई ददगोरुपिा सं चालन गने भावी र्ोजना :

झ) वातावरर्िा पनट सक्ने नकारात्िक असरहरु रर्ूनीकरर्को लामग अवलम्बन गररने उपार्हरु:
प्रस्तावकको
नािः

छापः

सम्पकट व्र्न्त्क्तः

दस्तखतः

ठे गाना:
मिमतः
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४. संचालन गनट सवकने वक्रर्ाकलापहरु :
ुँ ा न ५ को खण्ड (क) दे खी (ञ) सम्िका कार्टहरुको मनिाटर्
क) स्वीकृत बजेटको पररमध मभि रही बुद
वा सुधार वा सािाग्री खरीद गनट अनुदान सहर्ोग उपलब्ध गराउन सवकनेछ।
५. रर्ूनति पूवाटधार र शतटहरु : मनिाटर्/सुधार हुने मिट िाटटिा मनम्नानुसारको पूवाटधारहरुको व्र्वस्था गनट
सवकनेछ ।

क) कन्त्म्तिा ४०० वगट वफट क्षेिफलिा रहेको।

ख) मभत्तािा ६ वफटसम्ि सेतो टाइल लगाइएको र भुईिा सेतो टार्ल वा िाबटल लगाइएको।
ग) मिट िाटट वातानुकुमलत हुने व्र्वस्था भएको।

घ) कन्त्म्तिा २ वटा मडस््ले रे विजेरेटर/च्र्ाम्बर सवहत ४ वटा विज/रे विजेरेटर भएको।

ङ) पर्ाटप्त िािािा कवटङ िेमसन, स्लाइमसङ िेमसन, स्टे नले स टे बल, चवपङ टे बल, स्टे नले स कवटङ नाइफ
सेट जस्ता उपकरर् तथा औजारहरु भएको।

च) पानी ट्ांकी, पाइप वफवटङ, पानी तान्ने िोटर जडान गरी स्वच्छ पानीको व्र्वस्था गरे को।
छ) आवश्र्क पूवाटधार राखी फोहर व्र्वस्थापन गरे को।
ज) शौचालर्, वास वेसीन भएको।

झ) मबजुलीको वैकन्त्ल्पक व्र्वस्था (जेनरे े टर वा सोलार) भएको।

ञ) गुर्स्तर तथा नापतौल ववभागबाट प्रिान्त्र्त इले न्त्क्िक ब्र्ाले रस राखेको।
ट) ववमभन्न प्रकारको पशुको िासु छु ट्टा छु ट्टै राखी ववक्री ववतरर् गरे को।

ठ) ्र्ाकेन्त्जङ गररएको ववमभन्न वकमसिको िासुलाई अलग्ग अलग्ग रे विजेरेसन गरे को।
ड) िासु टु क्राउने, ्र्ाकेन्त्जङ र ले बल गने िेमसन छु ट्टै कोठािा भएको।

ढ) काुँचो र पकाएको िासुलाई मभरदामभरदै क्षेििा रान्त्ख ववक्री गने गरे को।
र्) ३ फेजको लाइन वा भोल्टे ज पुग्ने व्र्वस्था भएको।

त) मिट िाटट सं चालन हुने क्षेि मभि पशु बध नगने गरे को।

थ) मिट िाटट सं चालन िहानगरपामलका, उपिहानगरपामलका, नगरपामलका वा नगरोरिुख बस्तीहरु तथा
घना आवादी र्ुक्त व्र्ापाररक केररलाई लन्त्क्षत गरी सं चालन गरे को।
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