
नेऩार सयकाय 
कृषि तथा ऩशऩुन्छी षिकास भन्रारम 

ग्राभीण उद्यभ तथा आर्थिक षिकास आमोजना 
आमोजना र्नदेशकको कामािरम, रर्रतऩयु 

स्टाटि-अऩ अनदुानका रार्ग सॊमकु्त प्रोपाईर ऩेश गने सूचना 
प्रकाशन र्भर्त: २०७९/११/०९ 

1. नेऩार सयकाय कृषि तथा ऩशऩुन्छी षिकास भन्रारमरे षिश्व फैंकको आर्थिक सहमोगभा नेऩारका ५ िटा आर्थिक 
कोरयडयहरु अन्तगित ६ िटा प्रदेशका ३५ जजल्राका १७१ िटा स्थानीम तहहरुभा ग्रार्भण उद्यभ तथा आर्थिक षिकास 
आमोजना सॊचारन गरययहेको छ ।  

2. आमोजनारे आमोजनाको स्टाटि-अऩ अनदुान सॊचारन म्मानअुर, २०७९ को प्रािधान अनसुाय सऺभ उत्ऩादक सॊस्था य 
खरयदकतािहरुराई उत्ऩादनभूरक साझेदायीभा उऩ-आमोजना सॊचारन गनि अनदुान उऩरब्ध गयाउने उद्देश्मरे सॊमकु्त 
प्रस्ताि आव्हानको रार्ग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।  

3. आमोजना राग ुबएका जजल्रा तथा स्थानीम तहहरु्  
३.१ आर्थिक कोरयडोय कामािरम धनकुटा अन्तगितका जजल्रा तथा स्थानीम तहहरु 

ऩाॉचथय: पारेरङु, माङियक, षहर्रहाङ, षपददभ; तेह्रथभु: आठयाई, पेदाऩ, म्माङरङु, रारीगयुाॉस; धनकुटा: छथय 
जोयऩाटी, धनकुटा, भहारक्ष्भी, ऩाजिफास;  बोजऩयु: अरुण, ऩौिादङु्मा, टेम्केभैमङु, बोजऩयु; खोटाङ: यािा फेसी, साकेरा, 
हरेसी तिुाचङु,  ददके्तर रुऩाकोट भझिुागढी; ओखरढुङ्गा: भानेबञ्ज्माङ; उदमऩयु: कटायी, र्सन्धरुी: गोरन्जोय, षपक्कर; 

याभेछाऩ: खाॉडादेिी, सनुाऩर्त, भन्थरी; काभ्रऩेराञ् चोक:  बमु्र,ु चौँयीदेउयारी;  र्सन्धऩुाल्चोक: इन्रािती, भेरम्ची, चौताया 
साॉगाचोकगढी; निुाकोट: र्रख,ु म्मागङ, ऩञ्चकन्मा, जशिऩयुी, र्फदयु; धाददङ: नेरािती डफजोङ, र्रऩयुासनु्दयी, नीरकण्ठ  

३.२ आर्थिक कोरयडोय कामािरम फददििास अन्तगितका जजल्रा तथा स्थानीम तहहरु 

सप्तयी: अजननसाइय कृष्णासियन, रुऩनी, र्तयहतु, फरान-र्फहरु, याजगढ, षिष्णऩुयु, भहादेिा, याजषियाज, हनभुाननगय 
कॊ कार्रनी, कञ् चनरूऩ, खडक, शम्बनुाथ, सरुुङ्गा, फोदेफयसाइन, डाक्नेश् ियी;  र्सयहा: नयहा, औयही, नियाजऩयु, फरयमायऩट्टी, 
बगिानऩयु, अनिभा, र्भचैमा, धनगढीभाई, गोरफजाय, कजिन्हा, रहान,  र्सयहा;  धनिुा: कभरा, सफैरा, धनिुाधाभ, 

गणेशभान-चायनाथ, सषहदनगय, र्भर्थरा, षिदेह, जनकऩयु; भहोत्तयी: षऩऩया, भहोत्तयी, सम्सी, सोनभा, एकडाया, फददिफास, 

गौशारा, जरेश् िय, भनया र्सस्िा, याभगोऩारऩयु ; सरािही: फागभती, गोडैता, ब्रह्मऩयुी, कौडेना, याभनगय,  ऩसाि,  हरयिन, 

ईश् ियऩयु, रारफन्दी, फरया,  भरॊगिा; यौतहट:  गजुया, िनृ्दािन, चन्रऩयु, गढीभाई, गौय, भौराऩयु, ऩयोहा, याजदेिी, याजऩयु, 
फाया: ऩचयौता, पेटा, आदशि कोतिार, फायागढी, प्रसौनी, र्सम्रौनगढ, कोल्हिी, र्नजगढ, भहागढीभाई, जजतऩयु-र्सभया, 
करैमा; ऩसाि: र्फन्दफार्सनी, जगयनाथऩयु, जजयाबिानी, ऩटेिाि सगुौरी, सखिुा प्रसौनी,  ठोयी, फहदुयभाई,  िीयगन्ज । 

३.३ आर्थिक कोरयडोय कामािरम फटुिर अन्तगितका जजल्रा तथा स्थानीम तहहरु 

गोयखा: आरुघाट, बीभसेन थाऩा, र्सयानचोक, फायऩाक सरु्रकोट, ऩारङुटाय;  रभजङु: भध्म नेऩार, याईनास, सनु्दयफजाय;  
कास्की: भाछाऩचु्छ्रे, भादी,  रुऩा, अन्नऩूणि, ऩोखया; ऩिित: भोदी, कुश्भा;  फागरङु: िर्डगाड, काठेखोरा, र्नसीखोरा, 
फागरङु, ढोयऩाटन, गल्कोट; दाङ:  याप् ती; अघािखाॉची:  शीतगॊगा;  प्मूठान: ऐयािती, भाण्डिी, सरुभायानी, प्मूठान, 

स्िगिद्वायी; योल्ऩा: सरु्नरस्भरृ्त, योल्ऩा । 

३.४ आर्थिक कोरयडोय कामािरम डडेल्धयुा अन्तगितका जजल्रा तथा स्थानीम तहहरु 

कैरारी: चयेु, गोदाियी, धनगढी; डोटी: जोयामर;  डडेल्धयुा: अजमभेरु, गन्माऩधयुा, निदगुाि, आर्रतार, अभयगढी; फैतडी: 
सनुिमा,  र्डरासैनी, दोगडाकेदाय, ऩाटन; दाच ुिरा: दहुुॉ, भार्रकाजुिन, शैल्मजशखय, भहाकारी । 

4.  “उत्ऩादनभरुक साझेदायी” बन्नारे उत्ऩादक सॊस्थाहरू (सभूह, सहकायी य उत्ऩादन सॊघहरु) य खरयदकताि फीचको 
उत्ऩाददत िस्तकुो खरयद षिक्रीराई व्मिजस्थत गनि गरयएको सान्दर्बिक, उत्ऩादनभरुक य दीगो सहकामि हो जसरे 
साझेदायहरुको आम्दानी िृद्धी गनि तथा मस्तो सहकामिसॊग सम्फजन्धत प्राषिर्धक, व्माऩारयक, षिजत्तम य साभाजजक जोजखभ 
न्मरु्नकयण गने उद्देश्म याखेको हनु्छ । उत्ऩादनभूरक साझेदायीका रार्ग एउटा उत्ऩादक सॊस्था य कम्तीभा एउटा 
खरयदकताि हनुऩुदिछ। 

 



5. उत्ऩादक सॊस्थाहरुको रार्ग न्मूनतभ मोनमता  

(क) उत्ऩादक सॊस्था नमाॉ िा ऩयुानो दिैु हनु सक्छ, जसभा देहाम फभोजजभका सॊस्थाहरु ऩदिछन ्-  
१. कृिक सभूह, 
२. सहकायीहरू (जसभा उत्ऩादक सहकायी य फारी, ऩशधुन, गैय-काठ िन उत्ऩादनहरू (NTFP) य औिधीम य 

सगुजन्धत र्फरुिा (MAP) उत्ऩादन य/िा प्रशोधनसॉग सम्फजन्धत उद्देश्मका साथ गठन बएका फहउुद्देश्मीम 

सहकायीहरू ऩदिछन)् 
३. फारी, ऩशधुन, NTFP य MAPs को उत्ऩादन य/िा प्रशोधनभा सॊरनन उत्ऩादक सॊघहरू 

(ख) उत्ऩादक सॊस्थाहरुभा कानूनी हैर्समत प्राप्त गयेका कृिक सभूह, सहकायी िा उत्ऩादक सॊघहरु ऩदिछन ्।  
(ग) उत्ऩादक सॊस्थाहरु तथा र्तनको कामिऺ ेर आमोजना कामािन्िमन बएका स्थानीम तहहरु हनुऩुदिछ ।  
(घ) उत्ऩादक सॊस्थाका उऩ-आमोजना कामािन्िमनभा प्रत्मऺ रुऩभा सहबागी सदस्महरु प्रस्ताषित उऩ-आमोजनाको 

ऺेरका िार्सन्दा हनुऩुनेछ ।  
(ङ) उऩ-आमोजनाभा प्रत्मऺ रुऩभा सहबागी हनु चाहने सम्फजन्धत उत्ऩादक सॊस्थाका सदस्महरुको कजम्तभा ०.१ 

हेक्टय (२ योऩनी/३ कठ्ठा) जनगा बएको हनुऩुदिछ । साथै उर्नहरु एकाघयका सदस्महरु हनुहुुॉदैन । कुनै 
उत्ऩादक सॊस्थािाट उऩ-आमोजनाभा सॊरनन हनु चाहने सदस्महरु कजम्तभा १५ जना हनुऩुदिछ । सहबागी 
सदस्महरुको नजजकका नातेदाय तथा आपन्तहरु सहबागी हनु सक्नेछन ् तय उर्नहरुराई सहबागी सॊख्माभा 
गणना गने प्रमोजनका रार्ग गणना गरयने छैन ।  

(च) उऩ-आमोजना सॊचारनको रार्ग प्रस्ताि ऩेश गनि चाहने उत्ऩादक सॊस्था तथा उक्त उऩ-आमोजनाभा प्रत्मऺ 
रुऩभा सहबागी हनु चाहने उत्ऩादक सॊस्थाका सदस्महरु कय िा ऋण फक्मौताभा यही कुनै षित्तीम सॊस्था िा 
सयकायी एजेन्सीहरू द्वाया कारोसूचीभा नऩयेको हनुऩुछि ।  

(छ) उऩ-आमोजनाभा प्रत्मऺ रुऩभा सहबागी हनु चाहने उत्ऩादक सॊस्थाका सदस्महरुसॊग उऩ-आमोजना कामािन्िमनको 
रार्ग गरयएको सम्झौता फभोजजभ आिश्मक ऩने न्मूनतभ श्रोत साधन बएको हनुऩुछि ।  

(ज) मदद सहकायी य उत्ऩादक सॊघरे कुनै व्मिसाम गरययहेको छ बने उक्त व्मिसाम घाटाभा सञ्चारन बएको 
हनुहुुॉदैन जनु उक्त सॊस्थाहरुको िासरातभा प्रर्तषिजम्फत बएको हनुऩुदिछ । साथै उक्त सॊस्थाहरुरे कय चकु्ता 
प्रभाणऩर सभेत ऩेश गनुिऩनेछ । तय एक आर्थिक फिि ऩयुा नगयेको सहकायी य उत्ऩादक सॊघको हकभा मो 
अर्निामि छैन  

6. खरयदकतािको रार्ग आिश्मक न्मूनतभ मोनमता 
(क) खरयदकताि स्थानीम, ऺेरीम, याषिम िा अन्तयािषिम स्तयभा कामियत जो ऩर्न हनु सक्छ। 
(ख) मदद खरयदकताि व्मिसाषमक सॊस्थाको रूऩभा यहेको छ बने सम्फजन्धत र्नकामभा दताि बएको हनुऩुछि । तय मो 

प्रािधानरे उत्ऩादक सॊस्थासॊग उत्ऩादनभूरक साझेदायी गनि अनौऩचारयक खरयदकतािराई र्नशेध गयेको भार्नन े
छैन  

(ग) खरयदकताि उत्ऩादनभूरक साझेदायीभा उल्रेख गरयएको िा त्मस्तै प्रकृर्तको िस्त ु खरयद िा प्रशोधन िा 
िजारयकयणभा सॊरनन बएको हनुऩुछि ।  

(घ) खरयदकताि कुनै षकर्सभको कय िा ऋण फक्मौताभा यही कुनै षित्तीम सॊस्था िा सयकायी एजेन्सीद्वाया 
कारोसूचीभा ऩयेको हनुहुुॉदैन ।  

7. अनदुानको दामया 
सॊमकु्त प्रोपाईरिाट छनौट बएका आिेदकहरुरे आमोजनाको सहमोगभा व्मािसाषमक मोजना य उऩ-आमोजना 
प्रस्ताि तमाय गनेऩनेछ । उत्ऩादक सॊस्थाहरुराई उऩ-आमोजनाभा उल्रेख बए अनसुाय उऩ-आमोजनाको कूर 
िजेटको ५० प्रर्तशत अनदुान उऩरब्ध हनुेछ । फाॉकी ५० प्रर्तशत आिेदक सॊस्थारे नगदभै व्महोनुिऩनेछ ।  

8. मदद उत्ऩादक सॊस्था य खरयदकतािरे सॊमकु्त रुऩभा आिेदन ऩेश गनि नसकेको अिस्थाभा सभेत उत्ऩादक सॊस्थारे 
आिेदन ऩेश गनि सक्नेछन ्। आमोजनारे खरयदकताि य उत्ऩादक सॊस्थाहरु ऩषहचान गयी सॊमकु्त प्रोपाईर तमाय गनि 
सहमोग गनेछ ।  

9. आिेदन प्रषक्रमा् कामिक्रभभा सहबागी हनु मोनमता ऩगुेका ईच्छ्छुक उत्ऩादक सॊस्था य खरयदकतािहरुरे सॊमकु्त रुऩभा 
िा छुट्टा-छुटै्ट रुऩभा आमोजनको स्टाटि-अऩ अनदुान सॊचारन म्मानअुर, २०७९ को अनसूुची ३ फभोजजभको ढाॉचाभा 



(जनु मस आमोजनाको िेिसाईट: https://reed.moald.gov.np/ भा उऩरब्ध छ)  षिियण तमाय गयी सम्फजन्धत 
आर्थिक कोरयडोय कामािरमभा आिेदन ददन सषकनेछ । 

 

 
10. अनदुान कामािन्िमन व्मिस्था् छनौट बएका सॊमकु्त प्रोपाईरहरुको व्मिसाषमक मोजना तमायीभा आमोजनारे सहमोग 

गनेछ । व्मािसाषमक मोजना छनौट बएभा सम्झौता बई उऩ-आमोजना कामािन्िमनाभा रर्गनेछ । उऩ-आमोजना 
प्रस्तािभा उल्रेख बएका चयणभा कामिसम्ऩादन प्रगतीको आधायभा अनदुान यकभ उऩरब्ध गयाइने छ ।  

11. ऩेश गने म्माद य स्थान् र्भर्त २०८० जेठ ९ गते कामािरम सभम र्बर सम्फजन्धत आर्थिक कोरयडोय कामािरमभा 
आिेदन ऩेश गनुिऩनेछ । अनराईन आिेदन ऩेश गनि चाहेभा सम्फजन्धत आर्थिक कोरयडोय कामािरमको इभेर 
ठेगानाभा सभेत आिेदन ददन सषकनेछ । 

12. आिेदन ऩेश गनि सषकन ेआर्थिक कोरयडोय कामािरमहरुको नाभ, ठेगाना य इभेर 

आर्थिक कोरयडोय कामािरम, ऩाजिफास, धनकुटा य सम्ऩकि  
कामािरम धरु्रखेर, काभ्र े
इभेर : reedecodhankuta@gmail.com 

सम्ऩकि  नॊ. ०२६-४०५१७१, ०११-६६५६०४ 

आर्थिक कोरयडोय कामािरम, फटुिर, रुऩन्देही 
य सम्ऩकि  कामािरम ऩोखया, कास्की 
इभेर : reedecobutwal45@gmail.com 

सम्ऩकि  नॊ. ०७१-४२२०१७, ४२२१२७ 
आर्थिक कोरयडोय कामािरम, फददिफास, भहोत्तयी 
इभेर :  reed.bardibas@gmail.com 

सम्ऩकि  नॊ. ०४४-५५०७४८, ५५०७२४ 

आर्थिक कोरयडोय कामािरम, डडेल्धयुा 
इभेर :  reed.dadeldhura@gmail.com 

सम्ऩकि  नॊ. ०९६-५९०९९१, ५९०९९२ 

13. आिेदनसाथ ऩेश गनुिऩने कागजातहरु्  
(क) सॊमकु्त प्रोपाईर ऩेश गयेको आिेदन  
(ख) सॊस्थाको षिधान 

(ग) सॊमकु्त प्रोपाइरभा दस्तखत ्गनि य ऩेश गनि कुनै सदस्मराई अर्धकाय प्रत्मामोजन गयेको ऩर 

(घ) आिेदन ऩेश गनि य अर्धकाय प्रत्मामोजन सम्फन्धी सॊस्थाको िैठकको र्नणिमको प्रर्तर्रऩी 
(ङ) भ्माट/ऩान यजजिेशन दताि प्रभाणऩरको प्रर्तर्रऩी् सभूहको हकभा अर्निामि छैन 

(च) उत्ऩादक सॊस्था य खरयदकताि षिच बएको प्रायजम्बक खरयद सम्झौता 
(छ) कय िा ऋण िक्मौता नयहेको य कुनै षित्तीम सॊस्था िा सयकायी र्नकामिाट कारोसूजचभा नऩयेको स्िघोिणा 
(ज) अन्म र्नकाम िा कामिक्रभिाट उत्ऩादनभूरक साझेदायी अन्तगित गनि रागेका षक्रमाकराऩहरुभा ऩषहरेनै 

अनदुान प्राप्त नगयेको बन्ने स्िघोिणा 
(झ) आमोजनाको स्टाटि-अऩ अनदुान सॊचारन म्मानअुरको अनसूुची १७ फभोजजभको िाताियणीम तथा साभाजजक 

आचायसॊषहताभा प्रर्तिद्दता  

(ञ) खरयदकतािको हकभा  

1 नागरयकता िा ऩासऩोटिको प्रर्तर्रऩी 
2 खरयदकताि कुनै कम्ऩनी यहेको बए कम्ऩनी दताि प्रभाणऩर य कय चकु्ता प्रभाणऩर 

3 खरयदकताि कुनै कम्ऩनी हो बने कुनै सदस्मराई उत्ऩादक सॊस्थासॊग खरयद सम्झौता गनि य आिेदन ऩेश 
गनि अर्धकाय प्रत्मामोजन गयेको ऩर 

 

https://reed.moald.gov.np/

