
कृषि तथा पश ुषिकासमा आधारित सानाषकसान तथा यिुा उद्यमशशलता काययक्रमको लागि 
काययक्षते्रित शतयहरु  

१. पषृ्ठभगूम  

गनजी तथा िैि सिकािी के्षत्रसँिको साझेदािीको माध्यमबाट कृषि, पश ुषिकास, िोजिािी, आयआजयनको 
अिसि, जलिाय ुपरिितयन, सहकािी संस्थाहरुको सबलीकिण तथा स्थानीयस्तिमा कृषि तथा पशिुस्तकुो 
उत्पादनको बजािीकिण लिायतका काययक्रमका लागि साझेदािीको माध्यमबाट िाउँका सानाषकसान, मषहला 
तथा यिुाहरुको आगथयक जीिनस्तिमा सधुाि िने उद्देश्यले “मेलङु िाउँपागलकाको साझेदािी काययक्रम संचालन 
तथा व्यिस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७९” ले ददएको अगधकाि क्षेत्र गभत्र िही मेलङु िाउँपागलका ि िैि 
सिकािी संस्था बीच सालबसाली÷बहबुषियय रुपमा कृषि तथा पशषुिकासमा आधारित सानाषकसान तथा यिुा 
उद्यमशशलता परियोजना सञ्चालन िनयका लागि यो काययषिििण तयाि िरिएको छ। 

२. मखु्य उद्दशे्य  

यस परियोजनाको मखु्य उद्दशे्य मेलङु िाउँपागलकाको कृषि तथा पशषुिकासको के्षत्रको ददर्यकागलन उद्देश्यमा 
योिदान िनुयिहेको छ। यस परियोजनाले प्रत्यक्ष रुपमा परियोजनामा आिद्ध परििािहरुलाई कृषि उद्यममा 
संलग्न ििाउन,े सानाषकसानहरुको षित्तीय पहुचँ अगभिृषद्ध िने, उनीहरुले उत्पादन ििेका कृषि तथा 
पशउुपजहरुलाई बजािीकिण िनय सहजीकिण िने लिायत िगतषिगधहरु मार्य त परियोजनामा आिद्ध 
र्िधिुीहरुको आयस्तिमा सधुाि परु् याउने िहेको छ।  

परियोजनाले िाखेका गनददयष्ट उद्देश्यहरु गनम्न अनसुाि िहेका छन।्  
 िरिब तथा गबपन् न परििािहरु आिद्ध कृषि तथा पश ुउद्यमहरुलाई षित्तीय सेिाहरुमा पहुँच तथा 

बजािसङ् िको सम्बन्ध षिकास ििी व्यिसाषयक तथा ददिो नार्ामूलक उद्यमको रुपमा सदुृढीकिण 
िनुय, 

 गनजी तथा षित्तीय संस्थाहरुले कृषि के्षत्रमा हाल िदै आएको लिानीमा  रुपान्तिणकािी बषृद्ध िनुय, 
 सानाषकसान तथा आपतुी शृ्रङ् खलामा आिद्ध आपतुीकताय, व्यापािी तथा गनजी के्षत्रको पहुँच अगभिृषद्ध 

िनुय,  
 लशक्षत आपगुतय शृ्रङ् खलालाई सदुृढ बनाउन सकािात्मक िाताििणको सजृना िनुय, 

प्रस्ताषित सालबसाली÷बहिुिीय योजना मार्य त सञ् चालन िरिने मखु्य षक्रयाकलापहरु गनम्न अनसुाि िहेका 
छन।् उक्त षक्रयाकलापहरु के कगत परिमाणमा सञ्चालन िरिने हो, उक्त षक्रयाकलापबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष 
कगत परििािहरु तथा मलु्यशृ्रङ् खालाका पात्रहरु लाभाशन्ित हनुे हनु ्स्पष्ट उल्लेख िनुयपनेछ। 

 कृषि तथा पशिुस्तकुो उत्पादनमा आिद्ध सानाषकसानहरु तथा गतनीहरुका सङ् िठननको सामाशजक 
पुजँी अगभिृषद्ध िनुय,  

 बजाि मािमा आधारित कृषि तथा पशउुपजहरुको आपूगतय िृषद्ध िनुय,  



 साना षकसानहरु सङ् लग्न कृषि तथा पशिुस्तसुङ् ि सम्बशन्धत उद्यमलाई नार्ामूलक बनाउन मद्दत 
िनुय,  

 ग्रामीण क्षेत्रमा षित्तीय सेिाको पहुँचमा बदृि िनुय,  
 साना षकसानहरुको कृषि तथा पशधुन सिुक्षणका लागि िीमामा पहुँच बढाउन,ु  
 साना षकसान तथा आपूगतय शृ्रङ् खलामा आिद्ध व्यशक्त तथा गनकायहरुको व्यिसायमा पहुँच अगभिषृद्ध 

िनुय,  
 सानाषकसान संस्थाहरुको व्यिसाय तथा बजािीकिण सीप अगभिषृद्ध िनुय,  
 कृषि तथा पशिुस्तहुरुको संकलन, प्रशोधन, भण्डािण तथा बजाि षिकास सम्बन्धी पूिायधािहरुको 

गनमायण तथा पनुःस्थापना िनुय, 
 सानाषकसानहरुले उत्पादन ििेका कृषि तथा पशिुस्तहुरुको मूल्य अगभिृषद्धका लागि प्राषिगधक सहयोि 

तथा सहजीकिण िनुय,  
 लशक्षत कृषि तथा पशिुस्तहुरुको उत्पादन, संकलन, प्रशोधन तथा बजाि षिकास सम्बन्धी काययमा 

सिोकाििालाहरुको संलग्नता अगभिषृद्ध िनुय,  
 कृषि तथा पशपुालनमा स्थानीय सिकािको योजना, कायायन्ियन ि अनिुमन क्षमता अगभिृषद्ध िनुय। 

३. परियोजना कायायन्ियन प्रिन्ध 
प्रस्तािक संस्थाले परियोजना कायायन्ियन िने प्रषक्रया स्पष्ट रुपमा उल्लेख िनुयपदयछ। परियोजनाले प्रस्ताषित 
र्िपरििािहरुलाई समेट्न,े उनीहरुलाई परियोजनाबट लाभाशन्ित ििाउन े लिायतका षििय कायायन्ियन 
अिधािणाको प्रषक्रया उल्लेख िनुयपनेछ। संयकु्त उपक्रममा प्रस्ताि पेश िनेको हकमा भने सबै पक्षको 
शजम्मेिािी तथा भगूमका स्पष्ट रुपमा उल्लेख िनुयपनेछ। यसका साथै परियोजना व्यिस्थापन प्रषक्रया तथा 
समन्िय िने गनकायहरु तथा ती गनकायहरुको शजम्मेिािी तथा भगूमका पगन खलुाउनपुनेछ।  

४. आिश्यक जनशशक्त 
यस परियोजना कायायन्ियनका लागि आिश्यक मानि स्रोत तथा कमयचािी संख्या (पूणयकागलन ि अल्पकागलन), 
उनीहरुको व्यिस्थापन तथा परिचालन प्रषक्रयाबिे स्पष्ट उल्लेख िनुयपनेछ।  

५. प्रस्ताषित काययक्षते्र ि लाभाशन्ित परििाि 
यस परियोजना मेलङु िाउँपागलकाका ७ िटा िडाहरुमा सञ्चालन िरिन ेछ । यस परियोजनाले अगधकागधक 
र्िधिुीहरु समेट्न ेछ। यस बाहेक परियोजनाले बेिोजिाि, मषहला, दगलत तथा यिुाहरुलाई लशक्षत 
काययक्रम मार्य त समेट्नेछ।   
६. परियोजना अिगध 
यस परियोजनाको समयािगध ४ िियको हनुेछ।  

 

 



७. परियोजनाको कुल लाित 
प्रस्ताषित सालबसाली÷बहिुिीय परियोजनाका लागि यस िाउँपागलकाको कुल लाित ४,००,००,०००।०० 
(अक्षिेपी रु चाि किोड मात्र) हनुेछ। यस बाहेक प्रस्तािक संस्थाले लाित साझेदािी मार्य त प्रस्ताि िने 
िकम समेत खलुाउनपुने छ।  
८. अपेशक्षत परिणाम 
यस परियोजनाले लशक्षत सानाषकसानहरुको जीषिकोपाजयनमा सधुाि ल्याउनकुा साथै गनम्न षििय के्षत्रमा 
परिमाणात्मक तथा िणुात्मक सधुाि ल्याएको हनुपुनेछ।  
 सामाशजक पूजँीको अगभिृषद्ध, 
 कृषि तथा पशिुस्तकुो उत्पादन, उत्पादकत्ि अगभिृषद्ध, 
 कृषि तथा पशिुस्तकुो मलु्य शँृ्रखला सम्बन्धी उद्यमशशलता षिकास, 
 कृषि तथा पश ुउद्यमीहरुको षिशत्तय सेिामा पहुँच अगभिृषद्ध, 
 कृषि तथा पशिुस्तकुो षिियित के्षत्रको षिकास, 
 कृषि तथा पशिुस्तकुो आन्तरिक÷बाह्य बजािमा गबक्री षितिणमा िृषद्ध 
 


