
 

नपेाल सरकार 
कृषि तथा पशपुन्छी षिकास मन्रालय 
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प्रकाशन मममत: २०७९/११/०९ 

1. नेपाल सरकार कृषि तथा पशपुन्छी षिकास मन्रालयले षिश्व बैंकको आमथिक सहयोगमा नेपालका ५ िटा आमथिक कोररडरहरु अन्तगित ६ िटा प्रदेशका ३५ जिल्लाका १७१ 
िटा स्थानीय तहहरुमा ग्राममण उद्यम तथा आमथिक षिकास आयोिना संचालन गरररहेको छ ।  

2. आयोिनाले आयोिनाको स्टाटि-अप अनदुान संचालन म्यानअुल, २०७९ को प्रािधान अनसुार आयोिना लाग ु भएका तपमसलका के्षरका योग्य उत्पादक संस्था र 
खररदकतािहरुलाई उत्पादनमूलक साझेदारीमा अधाररत स्टाटि-अप अनदुान उप-आयोिना संचालनका लामग प्रोफाइल पेश गनिका लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

3. आयोिना लाग ुभएका जिल्ला तथा स्थानीय तहहरुुः  

३.१ आमथिक कोररडोर कायािलय धनकुटा अन्तगितका जिल्ला तथा स्थानीय तहहरु 

पााँचथर: फालेलङु, याङिरक, षहमलहाङ, षफददम; तेह्रथमु: आठराई, फेदाप, म्याङलङु, लालीगरुााँस; धनकुटा: छथर िोरपाटी, धनकुटा, महालक्ष्मी, पाजिबास;  भोिपरु: अरुण, 

पौिादङु्मा, टेम्केमैयङु, भोिपरु; खोटाङ: रािा बसेी, साकेला, हलेसी तिुाचङु,  ददके्तल रुपाकोट मझिुागढी; ओखलढुङ्गा: मानेभञ्ज्याङ; उदयपरु: कटारी, मसन्धलुी: गोलन्िोर, 

षफक्कल; रामेछाप: खााँडादेिी, सनुापमत, मन्थली; काभ्रपेलाञ् चोक:  भमु्ल,ु चौँरीदेउराली;  मसन्धपुाल्चोक: इन्रािती, मेलम्ची, चौतारा सााँगाचोकगढी; निुाकोट: मलख,ु म्यागङ, 
पञ्चकन्या, जशिपरुी, मबदरु; धाददङ: नेरािती डबिोङ, मरपरुासनु्दरी, नीलकण्ठ  

३.२ आमथिक कोररडोर कायािलय बददििास अन्तगितका जिल्ला तथा स्थानीय तहहरु 

सप्तरी: अजग्नसाइर कृष्णासिरन, रुपनी, मतरहतु, बलान-मबहलु, रािगढ, षिष्णपुरु, महादेिा, रािषिराि, हनमुाननगर कंकामलनी, कञ् चनरूप, खडक, शम्भनुाथ, सरुुङ्गा, 
बोदेबरसाइन, डाक्नेश् िरी;  मसरहा: नरहा, औरही, निरािपरु, बररयारपट्टी, भगिानपरु, अनिमा, ममचैया, धनगढीमाई, गोलबिार, कििन्हा, लहान,  मसरहा;  धनिुा: कमला, 
सबैला, धनिुाधाम, गणेशमान-चारनाथ, सषहदनगर, मममथला, षिदेह, िनकपरु; महोत्तरी: षपपरा, महोत्तरी, सम्सी, सोनमा, एकडारा, बददिबास, गौशाला, िलेश् िर, मनरा मसस्िा, 
रामगोपालपरु ; सलािही: बागमती, गोडैता, ब्रह्मपरुी, कौडेना, रामनगर,  पसाि,  हररिन, ईश् िरपरु, लालबन्दी, बलरा,  मलंगिा; रौतहट:  गिुरा, िनृ्दािन, चन्रपरु, गढीमाई, गौर, 
मौलापरु, परोहा, रािदेिी, रािपरु, बारा: पचरौता, फेटा, आदशि कोतिाल, बारागढी, प्रसौनी, मसम्रौनगढ, कोल्हिी, मनिगढ, महागढीमाई, जितपरु-मसमरा, कलैया; पसाि: 
मबन्दबामसनी, िगरनाथपरु, जिराभिानी, पटेिाि सगुौली, सखिुा प्रसौनी,  ठोरी, बहदुरमाई,  िीरगन्ि । 

३.३ आमथिक कोररडोर कायािलय बटुिल अन्तगितका जिल्ला तथा स्थानीय तहहरु 

गोरखा: आरुघाट, भीमसेन थापा, मसरानचोक, बारपाक समुलकोट, पालङुटार;  लमिङु: मध्य नेपाल, राईनास, सनु्दरबिार;  कास्की: माछापचु्छ्रे, मादी,  रुपा, अन्नपूणि, पोखरा; 
पिित: मोदी, कुश्मा;  बागलङु: िमडगाड, काठेखोला, मनसीखोला, बागलङु, ढोरपाटन, गल्कोट; दाङ:  राप् ती; अघािखााँची:  शीतगंगा;  प्यूठान: ऐरािती, माण्डिी, सरुमारानी, 
प्यूठान, स्िगिद्वारी; रोल्पा: समुनलस्ममृत, रोल्पा । 

३.४ आमथिक कोररडोर कायािलय डडेल्धरुा अन्तगितका जिल्ला तथा स्थानीय तहहरु 

कैलाली: चरेु, गोदािरी, धनगढी; डोटी: िोरायल;  डडेल्धरुा: अियमेरु, गन्यापधरुा, निदगुाि, आमलताल, अमरगढी; बैतडी: सनुिया,  मडलासैनी, दोगडाकेदार, पाटन; दाच ुिला: दहुुाँ, 
मामलकािुिन, शैल्यजशखर, महाकाली । 

4. “उत्पादनमलुक साझेदारी” भन्नाले उत्पादक संस्थाहरू (समूह, सहकारी र उत्पादन संघहरु) र खररदकताि बीचको उत्पाददत िस्तकुो खररद षिक्रीलाई व्यिजस्थत गनि गररएको 
सान्दमभिक, उत्पादनमलुक र दीगो सहकायि हो िसले साझेदारहरुको आम्दानी िदृ्धी गनि तथा यस्तो सहकायिसंग सम्बजन्धत प्राषिमधक, व्यापाररक, षिजत्तय र सामाजिक िोजखम 
न्यमुनकरण गने उदे्दश्य राखेको हनु्छ । उत्पादनमूलक साझेदारीका लामग एउटा उत्पादक संस्था र कम्तीमा एउटा खररदकताि हनुपुदिछ। 

5. उत्पादक संस्थाहरुको लामग न्यूनतम योग्यता  
 

(क) उत्पादक संस्था नयााँ िा परुानो दिैु हनु सक्छ, िसमा देहाय बमोजिमका संस्थाहरु पदिछन ्-  
१. कृिक समूह, 
२. सहकारीहरू (िसमा उत्पादक सहकारी र बाली, पशधुन, गैर-काठ िन उत्पादनहरू (NTFP) र औिधीय र सगुजन्धत मबरुिा (MAP) उत्पादन र/िा प्रशोधनसाँग सम्बजन्धत 

उदे्दश्यका साथ गठन भएका बहउुदे्दश्यीय सहकारीहरू पदिछन)् 
३. बाली, पशधुन, NTFP र MAPs को उत्पादन र/िा प्रशोधनमा संलग्न उत्पादक संघहरू 

(ख) उत्पादक संस्थाहरुमा कानूनी हैमसयत प्राप्त गरेका कृिक समूह, सहकारी िा उत्पादक संघहरु पदिछन ्।  
(ग) उत्पादक संस्थाहरु तथा मतनको कायिके्षर आयोिना कायािन्ियन भएका स्थानीय तहहरु हनुपुदिछ ।  
(घ) उत्पादक संस्थाका उप-आयोिना कायािन्ियनमा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी सदस्यहरु प्रस्ताषित उप-आयोिनाको के्षरका िामसन्दा हनुपुनेछ ।  
(ङ) उप-आयोिनामा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हनु चाहन ेसम्बजन्धत उत्पादक संस्थाका सदस्यहरुको कजम्तमा ०.१ हेक्टर (२ रोपनी/३ कठ्ठा) िग्गा भएको हनुपुदिछ । 

साथै उमनहरु एकाघरका सदस्यहरु हनुहुुाँदैन । कुनै उत्पादक संस्थािाट उप-आयोिनामा संलग्न हनु चाहन े सदस्यहरु कजम्तमा १५ िना हनुपुदिछ । सहभागी 
सदस्यहरुको नजिकका नातेदार तथा आफन्तहरु सहभागी हनु सक्नछेन ्तर उमनहरुलाई सहभागी संख्यामा गणना गने प्रयोिनका लामग गणना गररन ेछैन ।  

(च) उप-आयोिना संचालनको लामग प्रस्ताि पेश गनि चाहने उत्पादक संस्था तथा उक्त उप-आयोिनामा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हनु चाहने उत्पादक संस्थाका सदस्यहरु कर 
िा ऋण बक्यौतामा रही कुनै षित्तीय संस्था िा सरकारी एिेन्सीहरू द्वारा कालोसूचीमा नपरेको हनुपुछि ।  

(छ) उप-आयोिनामा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हनु चाहन े उत्पादक संस्थाका सदस्यहरुसंग उप-आयोिना कायािन्ियनको लामग गररएको सम्झौता बमोजिम आिश्यक पने 
न्यूनतम श्रोत साधन भएको हनुपुछि ।  

(ि) यदद सहकारी र उत्पादक संघले कुनै व्यिसाय गरररहेको छ भन ेउक्त व्यिसाय घाटामा सञ्चालन भएको हनुहुुाँदैन िनु उक्त संस्थाहरुको िासलातमा प्रमतषिजम्बत भएको 
हनुपुदिछ । साथै उक्त संस्थाहरुले कर चकु्ता प्रमाणपर समेत पेश गनुिपनेछ । तर एक आमथिक बिि परुा नगरेको सहकारी र उत्पादक संघको हकमा यो अमनिायि 
छैन । 

6. खररदकतािको लामग आिश्यक न्यूनतम योग्यता 
(क) खररदकताि स्थानीय, के्षरीय, राषिय िा अन्तरािषिय स्तरमा कायिरत िो पमन हनु सक्छ। 
(ख) यदद खररदकताि व्यिसाषयक संस्थाको रूपमा रहेको छ भन ेसम्बजन्धत मनकायमा दताि भएको हनुपुछि । तर यो प्रािधानले उत्पादक संस्थासंग उत्पादनमूलक साझेदारी 

गनि अनौपचाररक खररदकतािलाई मनशेध गरेको मामनन ेछैन । 
(ग) खररदकताि उत्पादनमूलक साझेदारीमा उल्लेख गररएको िा त्यस्तै प्रकृमतको िस्त ुखररद िा प्रशोधन िा ििाररकरणमा संलग्न भएको हनुपुछि ।  
(घ) खररदकताि कुनै षकमसमको कर िा ऋण बक्यौतामा रही कुनै षित्तीय संस्था िा सरकारी एिेन्सीद्वारा कालोसूचीमा परेको हनुहुुाँदैन ।  

7. अनदुानको दायरा 
संयकु्त प्रोफाईलिाट छनौट भएका आिदेकहरुले आयोिनाको सहयोगमा व्यािसाषयक योिना र उप-आयोिना प्रस्ताि तयार गनेपनेछ । उत्पादक संस्थाहरुलाई उप-

आयोिनामा उल्लेख भए अनसुार उप-आयोिनाको कूल ििेटको ५० प्रमतशत अनदुान उपलब्ध हनुेछ । बााँकी ५० प्रमतशत आिदेक संस्थाले नगदमै व्यहोनुिपनेछ ।  
8. यदद उत्पादक संस्था र खररदकतािले संयकु्त रुपमा आिदेन पेश गनि नसकेको अिस्थामा समेत उत्पादक संस्थाले आिदेन पेश गनि सक्नछेन ्। आयोिनाले खररदकताि र 

उत्पादक संस्थाहरु पषहचान गरी संयकु्त प्रोफाईल तयार गनि सहयोग गनेछ ।  
9. आिदेन प्रषक्रयाुः कायिक्रममा सहभागी हनु योग्यता पगेुका ईच्छ्छुक उत्पादक संस्था र खररदकतािहरुले संयकु्त रुपमा िा छुट्टा-छुटै्ट रुपमा आयोिनको स्टाटि-अप अनदुान 

संचालन म्यानअुल, २०७९ को अनसूुची ३ बमोजिमको ढााँचामा (िनु यस आयोिनाको ििेसाईट: https://reed.moald.gov.np/ मा उपलब्ध छ) षििरण तयार गरी 
सम्बजन्धत आमथिक कोररडोर कायािलयमा आिदेन ददन सषकनेछ । 

10. अनदुान कायािन्ियन व्यिस्थाुः छनौट भएका संयकु्त प्रोफाईलहरुको व्यिसाषयक योिना तयारीमा आयोिनाले सहयोग गनेछ । व्यािसाषयक योिना छनौट भएमा सम्झौता भई 
उप-आयोिना कायािन्ियनामा लमगनछे । उप-आयोिना प्रस्तािमा उल्लेख भएका चरणमा कायिसम्पादन प्रगतीको आधारमा अनदुान रकम उपलब्ध गराइने छ ।  

11. पेश गने म्याद र स्थानुः मममत २०८० िेठ ९ गते कायािलय समय मभर सम्बजन्धत आमथिक कोररडोर कायािलयमा आिदेन पेश गनुिपनेछ । अनलाईन आिदेन पेश गनि चाहेमा 
सम्बजन्धत आमथिक कोररडोर कायािलयको इमेल ठेगानामा समेत आिदेन ददन सषकनेछ । 

12. आिदेन पेश गनि सषकन ेआमथिक कोररडोर कायािलयहरुको नाम, ठेगाना र इमेल 
 

आमथिक कोररडोर कायािलय ,पाजिबास, धनकुटा र सम्पकि  कायािलय धमुलखेल, काभ्र े
इमेल : com.gmail@reedecodhankuta  

सम्पकि  नं . ०२६-४०५१७१, ०११-६६५६०४ 

आमथिक कोररडोर कायािलय , बटुिल, रुपन्देही र सम्पकि  कायािलय पोखरा, कास्की 
इमेल : com.gmail@45reedecobutwal  

सम्पकि  नं . ०७१-४२२०१७, ४२२१२७ 
आमथिक कोररडोर कायािलय , बददिबास, महोत्तरी 
इमेल :  com.gmail@bardibas.reed  

सम्पकि  नं . ०४४-५५०७४८, ५५०७२४ 

आमथिक कोररडोर कायािलय ,डडेल्धरुा 
इमेल :  com.gmail@dadeldhura.reed  
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13. आिदेनसाथ पेश गनुिपने कागिातहरुुः  
 

(क) संयकु्त प्रोफाईल पेश गरेको आिदेन  

(ख) संस्थाको षिधान 

(ग) संयकु्त प्रोफाइलमा दस्तखत ्गनि र पेश गनि कुनै सदस्यलाई अमधकार प्रत्यायोिन गरेको पर 

(घ) आिदेन पेश गनि र अमधकार प्रत्यायोिन सम्बन्धी संस्थाको िैठकको मनणियको प्रमतमलपी 
(ङ) भ्याट/पान रजििेशन दताि प्रमाणपरको प्रमतमलपीुः समूहको हकमा अमनिायि छैन 

(च) उत्पादक संस्था र खररदकताि षिच भएको प्रारजम्भक खररद सम्झौता 
(छ) कर िा ऋण िक्यौता नरहेको र कुनै षित्तीय संस्था िा सरकारी मनकायिाट कालोसूजचमा नपरेको स्िघोिणा 
(ि) अन्य मनकाय िा कायिक्रमिाट उत्पादनमूलक साझेदारी अन्तगित गनि लागेका षक्रयाकलापहरुमा पषहलेनै अनदुान प्राप्त नगरेको भने्न स्िघोिणा 
(झ) आयोिनाको स्टाटि-अप अनदुान संचालन म्यानअुलको अनसूुची १७ बमोजिमको िातािरणीय तथा सामाजिक आचारसंषहतामा प्रमतिद्दता  

(ञ) खररदकतािको हकमा  

1 नागररकता िा पासपोटिको प्रमतमलपी 
2 खररदकताि कुनै कम्पनी रहेको भए कम्पनी दताि प्रमाणपर र कर चकु्ता प्रमाणपर 

3 खररदकताि कुनै कम्पनी हो भन ेकुनै सदस्यलाई उत्पादक संस्थासंग खररद सम्झौता गनि र आिदेन पेश गनि अमधकार प्रत्यायोिन गरेको पर 

पनुश्चुः 
स्टाटि-अप अनदुान संचालन म्यानअुलको प्राबधान अनरुूप संयकु्त प्रोफाइलहरू प्राप्त हनुासाथ मूल्यांकन, छनौट र सम्झौता प्रकृया प्रारम्भ भैिान ेहुाँदा यथासम्भि चाडो प्रोफाइल पेश 
गनुि हनु अनरुोध छ । 
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