नेऩार सयकाय, कृषि तथा ऩशुऩन्छी षिकास भन्रारमको अनुदान सहमोगभा
सािवजननक-नीजज साझेदायी अिधायणा अन्तगवत
नेऩार उद्योग िाजणज्म भहासॊ घ, कृषि उद्यभ केन्र तथा सहकायी सॊघद्वाया सञ्चानरत
एक जजल्रा एक उत्ऩादन (ODOP) कामवक्रभहरूको
कामावन्िमनको अिस्था सम्फन्धी अध्ममन षिश्लेिण
(२०७६ ऩौि)

अजततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग,
टॊ गार, काठभाडौं

१.

षििम प्रिेश
कृषि ऺेरको व्मिसामीकयण, उद्योग स्थाऩना, सञ्चारन य फजायीकयण कामवक्रभ सञ्चारन गयी
सन्तुनरत आनथवक षिकास एिॊ योजगायी सृजना गदै गरयफी ननिायण गने उद्देश्मका साथ एक जजल्रा
ॉ ै आएको छ। मस कामवक्रभ सञ्चारनका रानग नेऩार उद्योग
एक उत्ऩादन कामवक्रभ सञ्चारन हुद

िाजणज्म भहासॊ घ अन्तगवतको कृषि उद्यभ केन्र (AEC), जजल्रा सहकायी सॊ घ, जजल्रा उद्योग िाजणज्म

सॊ घ, उद्यभीहरू य कृिक सभूह साझेदायी ननकामका रुऩभा यहेका छन्। जजल्राको भौनरक ऩषहचान
बएका िस्तुहरू तथा सेिाको उत्ऩादन तथा प्रिर्द्व न गनव सािवजननक नीजज साझेदायीभा एक गाउॉ एक
उत्ऩादन (OVOP) कामवक्रभ नेऩार सयकायरे आनथवक ििव २०६३/०६४ को फजेट िक्तव्म भापवत

घोिणा गयी नेऩार उद्योग िाजणज्म भहासॊ घको सहकामवभा कामावन्िमन गरयएको य मसै अनुबिको
आधायभा नेऩार सयकायरे आ.ि. २०६९/०७० दे जि एक जजल्रा एक उत्ऩादन (ODOP) सञ्चारन
गदै आएको छ।एक जजल्रा एक उत्ऩादनभा आधारयत उद्योगहरू सञ्चारन गनव रगानीका षहसािरे

भुतम गये य ४ िटा ननकामहरूको साझेदायी यहेको छ। उद्योग स्थाऩनाका रानग सयकायी अनुदानको
षहस्सा ऩचास प्रनतशत, रगानीकतावको तीस प्रनतशत, कृिकको ऩन्र प्रनतशत, य उद्योग िाजणज्म सॊ घको
ऩाॊच प्रनतशत यहने व्मिस्था गरयएको बए ताऩनन नेऩार सयकायको फाहेक अन्मको रगानीको

सुननजितता बएको दे जिन्न। नेऩार सयकायफाट सारफसारी रुऩभा मस कामवक्रभभा फजेट षिननमोजन
ॉ ा अनधकाॊश कामवक्रभ अधुयो बई सयकायको ननजी साझेदायी
हुने तय कामावन्िमन ऩऺ कभजोय यहद

अिधायणाभै प्रश्नजचन्ह िडा बएको छ। मस कामवक्रभभा बएको सयकायी रगानीको उजचत प्रनतपर
प्राप्त हुन नसकेको, उद्योग स्थाऩनाको सम्बाव्मता अध्ममन नगयी हतायहतायभा रगानी गये को, नेऩार

उद्योग िाजणज्म भहासॊ घरे आस्था य षिचायका आधायभा कामवक्रभ य फजेट उऩरब्ध गयाएको, कनतऩम
मोजनाहरू अरऩर अिस्थाभा यहेको, भानथल्रो ननकामफाट अनुगभन य ननमन्रणको प्रबािकायी
व्मिस्थासभेत हुन नसकी सभमभै उद्योग स्थाऩना नबएको, नेऩार उद्योग िाजणज्म भहासॊ घ अन्तगवतको

कृषि उद्यभ केन्रफाट आनथवक अनुशासनको ऩारना नगयी िचव बएको, जजल्रा सनभनतहरूको अऩनत्ि

कामभ नबएको तथा अननमनभतताका जनगुनासाहरू फायम्फाय आउने गये कोरे मस ऺेरभा दे जिएका
सभस्मा, षिकृनत य षिसङ्गनतको ऩषहचान गयी सुशासन कामभ गनव तथा सम्फद्ध ननकामराई सभस्मा
सभाधानका रानग सजग गयाउने उद्देश्मरे मो अध्ममन षिश्लेिण गरयएको छ।
२.

सञ्चानरत कामवक्रभको अिस्था तथा षिश्लेिण

२.१ नेऩार एग्रो इन्डषिज प्रा.नर. रम्कीच ुहा नगयऩानरका–१० षऩऩयौिा, कैरारी
कृषि उद्यभ केन्रद्वाया सञ्चानरत एक जजल्रा एक उत्ऩादन कामवक्रभ अन्तगवत कैरारी जजल्रा रम्की
च ुहा नगयऩानरका िडा नॊ १० षऩऩयौिाभा स्थाऩना बएको नेऩार एग्रो इन्डषिज प्रा.नर. २०७१
सारभा कम्ऩनी यजजस्टायको कामावरमभा दताव बै स्थाऩना बएको। मस उद्योगको भुतम उद्देश्म

िाद्यान्न उत्ऩादन य प्रशोधन गने य षिशेि गये य त्मस ऺेरभा ऩाइने जोयामर फासभती धान य
चाभरको

प्रोत्साहन गने यहेको छ। मस मोजनाको कुर रागत रु.३,७०,५०,०००।- यहेकोभा

नेऩार सयकायको हारसम्भको अनुदान रु.१,७५,५०,०००।–यहेको दे जिन्छ। ननजी ऺेरको
रु.१,९५,००,०००।- रगानी यहेको अध्ममनरे दे िाएको छ। कायिाना ऩूणव चारु अिस्थाभा
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यहेको ऩाइएको छ। प्रनतघण्टा २० क्िीन्टर ऺभता यहेको मस उद्योगरे िाषिवक ३०,०००
क्िीन्टर चाभर उत्ऩादन गरययहेको ऩाइएको छ।
२.२ स्िगवद्वायी नसड कम्ऩनी प्रा.नर., प्मुठान
कृषि उद्यभ केन्रद्वाया सञ्चानरत एक जजल्रा एक उत्ऩादन कामवक्रभ अन्तगवत प्मुठान जजल्राजस्थत

स्िगवद्वायी नसड कम्ऩनी प्रा.नर.को बिन ननभावण बएको दे जिन्छ। षिद्युतको ब्मिस्था नबएको, भेनसनयी

औजाय िरयद गयी काठभाडौँभा यािेको जडान नबएको ऩाइएको छ। उद्योग सञ्चारनभा नयहेको य
सञ्चारक

सम्ऩकवभा

नआएको

जानकायी

प्राप्त

बएको

छ।

नेऩार

सयकायफाट

हारसम्भ

रु.१,४०,००,०००।- अनुदान सहमोग प्राप्त गये कोभा ननजी रगानी िुल्न नसकेको अिस्था छ।
२.३ अघाविाॉची भह उद्योग, सजन्धिकव-७
कृषि

उद्यभ

केन्रद्वाया

जजल्राभा

उत्ऩाददत

भहको

प्रशोधन

य

फजायीकयण

गने

उद्देश्मरे

रु.२,०२,५०,०००।- को रागतभा शुरु गरयएको मस उद्योगको सम्ऩूणव ऩुफावधायहरू बिन, भेनसन¸
षिद्युत, प्रशोधन गने उऩकयणहरू जडान बएको छ। केही सभम भह उत्ऩादन गये ताऩनन हार
कच्चाऩदाथवको अबािरे

भह उत्ऩादनरे

ननयन्तयता ऩाउन

सकेको छै न। नेऩार

सयकायको

रु.१,१७,५०,०००।- अनुदान सहमोग यहेकोभा ननजी ऺेररे रु.८५,००,०००।- भार रगानी
गये को दे जिन्छ।

२.४ िानरॊ ग अदुिा तथा कृषि उऩज प्रशोधन उद्योग िानरॊ ग-१, स्माङ्गजा
कृषि उद्यभ केन्रद्वाया सञ्चानरत एक जजल्रा एक उत्ऩादन कामवक्रभ अन्तगवत स्माङ्गजा जजल्राभा
सञ्चानरत िानरॊ ग अदुिा तथा कृषि उऩज प्रशोधन उद्योगभा अदुिा प्रशोधन य बण्डायण घय ननभावण

बएताऩनन औजाय उऩकयणहरू प्रमोग षिषहन अिस्थाभा यहेको छ।कच्चा ऩदाथवको अबािभा उद्योग
सुचारु हुन सकेको छै न। केही ऩरयभाणभा अदुिा नफनग्रएको अिस्थाभा यहेको छ। मोजनाको कुर

रागत रु.६,६३,५०,०००।- यहेको छ। मसभा नेऩार सयकायको रु.१,७७,५०,०००।-अनुदान

सहमोग यहेकोभा मस उद्योगभा हारसम्भ ननजी ऺेरको रु.१,९४,६३,०००।- रगानी यहेको
दे जिन्छ।

२.५ ऩचबैमा होभ-स्टे रेिनाथ नगयऩानरका-११ (हार ऩोिया नगय ऩानरका -३१) कास्की
कृषि उद्यभ केन्रद्वाया सञ्चानरत एक जजल्रा एक उत्ऩादन कामवक्रभ अन्तगवत कास्की जजल्राको
साषिक रेिनाथ नगयऩानरका िडा नॊ. ११ भा सञ्चानरत होभस्टे य कृषि ऩमवटन प्रिद्धवनात्भक

कामवक्रभ अन्तगवत आ.ि. २०७१ दे जि २०७४ सम्भ मस कामवक्रभ अन्तगवत २२ घय ऩरयिायका
ऩुयाना घयहरूको भभवत सुधाय, सुरब शौचारम ननभावण, भठभजन्दय भभवत, सडकऩेटी ननभावण, कटे जहरू

ननभावण गरयएको छ। मस मोजनाको कुर रागत रु.४,१५,००,०००।- यहेकोभा नेऩार सयकायफाट
रु.९३,००,०००।–अनुदान

सहमोग

रु.२,७९,००,०००।- यहेको दे जिन्छ।

उऩरब्ध

बएको

य

ननजी

ऺेरको

रगानी

२.६ फाया डे यी प्रोडक्सन प्रा.नर., करै मा उऩभहानगयऩानरका-२
कृषि उद्यभ केन्रद्वाया सञ्चानरत एक जजल्रा एक उत्ऩादन कामवक्रभ अन्तगवत फाया जजल्राभा

स्थाऩना बएको फाया डे यी प्रोडक्सन प्रा.नर., करै मा उऩभहानगयऩानरका-२ करै माको बिनको
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सॊ यचना

ननभावण कामव आॊजशक सम्ऩन्न बएको छ। उद्योग सञ्चारनको रानग milk chilling machine

िरयद बएको तय जडान नबएको ऩाइएको छ। मस मोजनाको कुर रागत रु.३,८५,००,०००।-

यहेकोभा नेऩार सयकायफाट हारसम्भ रु.१,६१,००,०००।- अनुदान प्राप्त बएको छ। ननजी
ऺेरको रगानी रु.१,९२,५०,०००।- यहेको दे जिन्छ।
२.७ नफन्दफानसनी सुऩायी उद्योग प्रा.नर. दुिागढी-९, झाऩा
कृषि उद्यभ केन्रद्वाया सञ्चानरत एक जजल्रा एक उत्ऩादन कामवक्रभ अन्तगवत झाऩा जजल्राभा

सञ्चानरत नफन्दफानसनी सुऩायी उद्योग प्रा.नर. दुिागढी-९ झाऩाको कायिाना बिन ननभावण कामव
बएको छ। षिद्युत जडान नबएको, केही भेनसनयी औजायहरू जडान बइसकेको य केही औजायहरू
िरयद गनव फाॉकी यहेको दे जिन्छ।उद्योग ऩूणरु
व ऩभा सञ्चारन नबएको, उद्योग सञ्चारन गनव कुनै

ननकामसॉग सम्झौता नबएको, मातामातको सभस्मा यहेको ऩाइएको छ। मोजनाको कुर रागत रु.

४,१६,००,०००।- यहेकोभा हारसम्भ नेऩार सयकायको अनुदान रु.१,९५,५०,०००।- यहेको य
ननजी ऺेरको रु.१,४६,००,०००।- रगानी यहेको दे जिन्छ।
२.८ एग्री टे क प्रा. नर फयफोटे – ८, इराभ
कृषि उद्यभ केन्रद्वाया सञ्चानरत एक जजल्रा एक उत्ऩादन कामवक्रभ अन्तगवत इराभ जजल्राभा
सञ्चानरत एग्री टे क प्रा.नर., फयफोटे – ८, इराभरे दुग्धजन्म उद्योग एिॊ कृषि ऩमवटन सञ्चारन गने

उद्देश्मरे स्थाऩना गरयएको मस उद्योगरे उद्योग िाजणज्म सॊ घसॉग कुनै षकनसभको सम्झौता नगये को
ऩाइएको छ। बिन ननभावण बएको, भेनसन य अन्म उऩकयण जडान बए ऩनन उद्योग सञ्चारन

नबएको ऩाइएको छ। मोजनाको कुर रागत रु.३,३९,००,०००।- यहेकोभा नेऩार सयकायफाट
रु.२,४२,५०,०००।-

अनुदान

प्राप्त

रु.१,७७,००,०००।- यहेको दे जिन्छ।

बएको

य

ननजी

ऺेरको

हारसम्भको

रगानी

२.९ धाददङ्ग एग्री ट्रेड एण्ड रयसचव सेन्टय प्रा.नर. षऩडा-२, धाददङ्ग
कृषि उद्यभ केन्रद्वाया सञ्चानरत एक जजल्रा एक उत्ऩादन कामवक्रभ अन्तगवत धाददङ्ग जजल्राभा
सञ्चानरत धाददङ्ग एग्री ट्रेड एण्ड रयसचव सेन्टय प्रा.नर. षऩडा -२ धाददङ्ग गोरबेंडाको के-चऩ् उत्ऩादन

गने उद्देश्मरे रु. ५,९९,००,०००।- को रागतभा स्थाऩना बएको दे जिन्छ। मस उद्योगभा
हारसम्भ नेऩार सयकायफाट रु.२,२५,५०,०००।- अनुदान उऩरब्ध छ। ननजी ऺेरको रगानी

रु.२,६२,५०,०००।- यहेको दे जिन्छ। cold storage फाहेक उद्योगको बौनतक ऩूिावधाय ननभावणका

सम्ऩूणव कामव ऩुया बएको, भेनसन उऩकयणहरू िरयद गरयएको, षिद्युत जडान बएको तय उद्योग
ॉ ीको अबाि यहेको जानकायी प्राप्त
ु ा चारु ऩूज
सञ्चारन नबएको दे जिन्छ। उद्योग सञ्चारन नहुनभ
बएको, उद्योग सञ्चारन गनव िाद्य प्रषिनध तथा गुण ननमन्रण षिबागफाट इजाजत ऩर ननरएको,
िाताियण प्रबाि भूल्माङ्कन नबई उद्योग स्थाऩना बएको ऩाइएको छ।
२.१० नुिाकोट दाना उद्योग प्रा. नर फेल्कोट नगयऩानरका
कृषि उद्यभ केन्रद्वाया सञ्चानरत एक जजल्रा एक उत्ऩादन कामवक्रभ अन्तगवत नुिाकोट जजल्राको
फेल्कोट नगयऩानरकाभा स्थाषऩत नुिाकोट दाना उद्योग प्रा.नर. रे ये न्फो ट्राउट भाछाको दाना य बुया
उत्ऩादन गने उद्देश्मरे स्थाऩना बएको दे जिन्छ। मस उद्योगरे षिगतभा नसनभत भाराभा दाना

उत्ऩादन गदै आए ऩनन हार उद्योग फन्द अिस्थाभा यहेको छ। उद्योगको सम्ऩूणव ऩूिावधाय तमायी
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अिस्थाभा यहेको, ननजी व्मजक्तको ५ योऩनी जग्गा १० ििवको रानग बाडाभा नरएय स्थाऩना गये को
मस

उद्योगको

कुर

रु.२,३७,५०,०००।-अनुदान

रागत

रु.३६,००,०००।- यहेको छ।
२.११

रु.४,६७,००,०००।-

उऩरब्ध

गयाएको

छ।

ननजी

यहेकोभा
ऺेरको

नेऩार

हारसम्भको

सयकायरे

रगानी

यसुिागढी एग्रो पाभव धुन्चे, यसुिा

कृषि उद्यभ केन्रद्वाया सञ्चानरत एक जजल्रा एक उत्ऩादन कामवक्रभ अन्तगवत यसुिा जजल्राभा
स्थाषऩत यसुिागढी एग्रो पाभव धुन्चे, यसुिा ये न्फो ट्राउट भाछाको दाना उत्ऩादन गने उद्देश्मरे
रु.२,४१,६०,०००।-को

रागतभा

रु.१,०२,६०,०००।-अनुदान

स्थाऩना

उऩरब्ध

छ|

बएको

ननजी

मस

उद्योगभा

ऺेरको

नेऩार

हारसम्भको

सयकायफाट
रगानी

रु.१,४०,००,०००।- यहेको छ। २०७२ सार को षिनासकायी बूकम्ऩरे फन्दै गये को सॊ यचना

बत्काएको य तुरुन्त ऩुनननवभावण गनव ज्माभीको अबािरे ऩछी ननभावण गदाव ऩरयमोजनाको रागत फढी
ॉ ा चारु ऩूज
ॉ ीको अबािभा उद्योग सञ्चारन गनव नसकेको जानकायी प्राप्त बएको छ। हार
हुद

कायिाना य केही भेनसनयी औजाय उऩकयण िरयद बएको, केही थऩ उऩकयण य कच्चाऩदाथव िरयद
ॉ ीको अबािरे उद्योग
गनव फाॉकी यहेको दे जिन्छ। षिद्युतीकयणको काभ ऩनन फाॉकी यहेको, चारु ऩूज
सञ्चारनभा नआएको दे जिन्छ।

२.१२ यौतहट भाछा तथा दाना उद्योग प्रा.नर., चन्रननगाहऩुय
कृषि उद्यभ केन्रद्वाया सञ्चानरत एक जजल्रा एक उत्ऩादन कामवक्रभ अन्तगवत यौतहट जजल्राभा
स्थाषऩत यौतहट भाछा तथा दाना उद्योग प्रा.नर., चन्रननगाहऩुयभा भाछाको दाना तथा भाछा
उत्ऩादन गने उद्देश्मरे रु.५,७५,५०,०००।- को रागतभा स्थाऩना बएको दे जिन्छ। मस

उद्योगभा नेऩार सयकायफाट रु.१,६४,००,०००।- अनुदान उऩरब्ध बएको छ। ननजी ऺेरको

हारसम्भको रगानी मषकन नबएको षिद्यभान अिस्था छ। उद्योगको बिनको जग भार ननभावण
बएको, भेनसनयी औजाय िरयद नबएको, उद्योगको सम्झौता गदाव ऩषहरा एउटाराई ददने बनेय
(श्रभजीिी सहकायी सॊ स्था) जग्गा िरयद गरयसकेको अिस्थाभा उद्योग िाजणज्म सॊ घको च ुनािराई
भध्मनजय गये य अको कम्ऩनी (यौतहट भाछा तथा दाना उद्योग प्रा.नर.) िडा गयी सम्झौता
गये कोफाट षििाद सृजना बै हारसम्भ कुनै ऩनन काभ सम्ऩन्न नबएको दे जिन आएको छ।
२.१३ नसन्धुरीगढ़ी परपुर उत्ऩादन प्रा.नर., ढु ङ्ग्ग्रेफास, नसन्धुरी
कृषि उद्यभ केन्रद्वाया सञ्चानरत एक जजल्रा एक उत्ऩादन कामवक्रभ अन्तगवत नसन्धुरी जजल्राभा
स्थाषऩत नसन्धुरीगढ़ी परपुर उत्ऩादन प्रा.नर. ढु ङ्ग्ग्रेफास, नसन्धुरीरे जुनायको जुस उत्ऩादन गने

उद्देश्मरे रु.६,००,००,०००।-को रागतभा स्थाऩना बएको मस उद्योगभा नेऩार सयकायफाट

रु.२,१२,०७,०००।- अनुदान उऩरब्ध बएको य ननजी ऺेरको रगानी रु.१,५०,००,०००।यहेको दे जिन्छ।उद्योगको सम्ऩूणव ऩूिावधाय तमाय बै ऩयीऺण उत्ऩादन सभेत बएको तय कच्चा
ऩदाथवको अबािभा उद्योग हार फन्द अिस्थाभा यहेको छ।

२.१४ ओिरढु ङ्गा जनडफुटी प्रा.नर., नसदद्दचयण न.ऩा.-११, ओिरढु ङ्गा
कृषि उद्यभ केन्रद्वाया सञ्चानरत एक जजल्रा एक उत्ऩादन कामवक्रभ अन्तगवत ओिरढु ङ्गा जजल्राभा

स्थाषऩत ओिरढु ङ्गा जनडफुटी प्रा.नर.रे जनडफुटी िास गये य जचयाइतो प्रशोधन गने उद्देश्मरे स्थाऩना
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गरयएकोभा

कच्चाऩदाथवको

अबािभा

उद्योग

सञ्चारन

हुन

नसकेको।

कुर

रागत

रु.४,५०,००,०००।- यहेको मस उद्योगभा नेऩार सयकायफाट रु.१,४६,००,०००।- अनुदान

उऩरब्ध गयाइएको छ बने ननजी ऺेरको रगानी रु.१,५०,००,०००।- दे जिन्छ। उद्योग

सञ्चारनको रानग सम्ऩूणव ऩूिावधाय तमाय बए ऩनन औजाय उऩकयणहरूभा जिमा रागेको अिस्था
यहेको छ।

२.१५ ऩजस्भना उद्योग, भुस्ताङ
कृषि उद्यभ केन्रद्वाया सञ्चानरत एक जजल्रा एक उत्ऩादन कामवक्रभ अन्तगवत भुस्ताङ जजल्राको
ऩजश्भना उद्योगभा जम्भा रु. ५०,०००।- नेऩार सयकायको अनुदान ननकासा बएको दे जिन्छ।
२.१६ याषिम सहकायी सॊ घ नरनभटे डद्वाया सॊ चानरत एक जजल्रा एक उत्ऩादन कामवक्रभ
१. दुग्ध उत्ऩादक सहकायी सॊ स्था, चाऩागाउॉ रनरतऩुय
याषिम सहकायी सॊ घ नरनभटे डद्वाया सॊ चानरत एक जजल्रा एक उत्ऩादन कामवक्रभ अन्तगवत

रनरतऩुयको दुग्ध उत्ऩादक सहकायी सॊ स्था, चाऩागाउॉको बिन ननभावण, जचनरॊ ग भ्माट, प्रोसेनसङ्ग
उऩकयण जडान कामव बैसकेको। षिद्युत जडान कामव भार फाॉकी यहेको।
२. भाछाबुया उत्ऩादन य भाछाऩारन व्मिसाम¸ गोिाव
याषिम सहकायी सॊ घ नरनभटे डद्वाया सॊ चानरत एक जजल्रा एक उत्ऩादन कामवक्रभ अन्तगवत जजल्रा
उऩबोक्ता सहकायी सॊ घरे गोिाव न.ऩा. १० भा

स्थाऩना गये को भाछाबुया उत्ऩादन य भाछाऩारन

व्मिसामरे भाछाबुया उत्ऩादन गने ट्ाॊक तथा घय ननभावण गये को, २२ योऩनी ऺेरपरभा भाछा
ऩोियी ननभावण गरयए ताऩनन केही नसनभत ऩोियीभा भार भाछाऩारन व्मिसाम गरययहेको छ।
३. िचवको षिियण
कृषि उद्यभ केन्रफाट प्राप्त षिियण अनुसाय एक जजल्रा एक उत्ऩादन कामवक्रभको रानग आ.ि.

२०६९/070 दे जि आ.ि.२०७४/७५ सम्भ कूर षिननमोजजत यकभ रु.६९,०८,००,०००।-

(उनान्सत्तयी कयोड आठ राि) भध्मे रु.२९,८५,४०,४६८।(उनन्तीस कयोड ऩचासी राि चारीस
हजाय

चाय

सम

अठसठी)

ननकासा

बएको

दे जिन्छ।कुर

ननकासा

बएको

यकभ

भध्मे

रु.२३,९७,१०,०००।- (तेइस कयोड सन्तानब्फे राि दश हजाय) षिनबन्न उद्योगहरू स्थाऩना गनव
िचव बएको दे जिन्छ। कुर िचव यकभ रु.२३,९७,१०,०००।- (तेइस कयोड सन्तानब्मे राि दश
हजाय) भध्मे १३ कयोड बन्दा फढी यकभ भेनसनयी औजाय िरयदभा िचव बएको छ। सॊ स्थागत

रगानी रु.१८,८१,६३,०००।- (अठाय कयोड एकासी राि नरसठ्ठी हजाय) भार दे जिन्छ जफकी
एक जजल्रा एक उत्ऩादनभा कामवषिनध अनुसाय उद्योगहरू सञ्चारन गनव साझेदायी ननकामहरूको
सॊ स्थागत मोगदान ५०% यहने व्मिस्था यहेको छ।

कामवक्रभ सञ्चारन गनव कृषि उद्यभ केन्रराई नेऩार सयकायरे रु.५,७१,२३,३३६।९३(ऩाॉच कयोड

एकहत्तय राि तेइस हजाय तीन सम छत्तीस) उऩरब्ध गयाएको दे जिन्छ। कामवषिनध अनुसाय
सजचिारमको भुतम काभ बूगोर अनुसाय व्मिसाषमक मोजनाको छनौट, नडजाइन ईस्टीभेट, रागत य

प्रषिनधभा सहजीकयण य व्मिसाषमक मोजनाको तमायी, अनुगभन/सुऩयीिेऺण गने य आिश्मकता
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अनुसाय जजल्रा सनभनतराई सुझाि ददनुऩनेभा सो हुन नसकेको कायण अनधकाॊश उद्योगहरू सञ्चारन
हुन नसकेको दे जिन्छ।
याषिम

सहकायी

सॊ घ

अन्तगवत

आ.ि.

२०७२/७३

दे जि

आ.ि.

२०७३/७४

सम्भ

रु.४,२०,८७,०००।- षिननमोजन बएकोभा नेऩार सयकायफाट ३,९५,७०,२००।- अनुदान उऩरब्ध
गयाएको छ बने सॊ स्थागत रुऩभा सहकायीरे ४ कयोड बन्दा फढी रगानी गये को दे जिएको छ।
४. ऩषहचान गरयएका सभस्माहरू
१.

एक जजल्रा एक उत्ऩादन कामवक्रभका अनधकाॊश उद्योगहरू सम्झौताको अिनध सभाप्त

२.

अनधकाॊश उद्योगहरू सम्बाव्मता अध्ममननफना छनौट गरयएको ऩाइएको।

३.

धेयै उद्योगहरू स्थाऩना गनव िाद्य प्रषिनध तथा गुण ननमन्रण षिबागफाट अनुभनत ननरएको य

४.

एक जजल्रा एक उत्ऩादन कामवक्रभ कामवषिनध अनुसाय नेऩार सयकायरे उऩरब्ध गयाउने

बइसक्दा ऩनन सञ्चारनभा नआएको।

िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कन ऩनन नबएको।
अनुदान

िचव

गरयएको

तय

उद्योगी/साझेदायहरूको

रगानी

यकभ

निुरेको

य

नेऩार

सयकायफाट उऩरब्ध गयाइएको यकभ बिन ननभावण य भेनसनयी औजायहरू िरयद गनव प्रमोग
गये को ऩाइएको।
५.

एक जजल्रा एक उत्ऩादन कामवक्रभ कामावन्िमन नेऩार उद्योग िाजणज्म भहासॊ घ अन्तगवत

जजल्राजस्थत जजल्रा उद्योग िाजणज्मसॊ घहरू भापवत हुने य अनधकाॊश उद्योगहरूभा ती सॊ घका
ऩदानधकायीहरूको सॊ रग्नता यहेको तय अनधकाॊश उद्योग सभमभै स्थाऩना नहुन ु य बएका ऩनन
नचल्नुफाट सयकायी अनुदान प्राप्त गने भारै उद्देश्म यािेको दे जिन्छ।

६.

उद्योग स्थाऩनाभा प्राषिनधक सहमोग एिॊ सहजीकयणको प्रभुि बूनभका िेल्नुऩने कृषि उद्यभ

केन्ररे प्राषिनधक सहमोगको नाभभा धेयै िचव गये ऩनन प्रगनत प्रनतिेदननफना नै बुक्तानी ददएको
दे जिन्छ।

७.

अनुगभन सनभनतको भ्रभण काभको प्रबािकारयता अनबिृषद्धबन्दा ऩनन औऩचारयकता ऩुया गने

८.

कामवषिनध अनुसाय प्रत्मेक आनथवक ििवको अन्त्मभा िाषिवक प्रगनत प्रनतिेदन फुझाउने व्मिस्था

९.

एक जजल्रा एक उत्ऩादन कामवक्रभको प्रभुि तारुक ननकाम कृषि षिकास भन्रारमरे ऩनन

१०.

जजल्रा उद्योग िाजणज्म सॊ घ गैयसयकायी सॊ स्था बएकोरे मस्ता िारका सॊ स्थाहरूरे प्रा.नर.

उद्देश्मरे बएको दे जिएको।

बएऩनन सो बएको नऩाइएको।

कामवक्रभ सञ्चारनभा ऩमावप्त ध्मान नददएको दे जिएको।

कम्ऩनीभा सेमय याख्न ननभल्ने बए ताऩनन कामवक्रभ ननदे जशकाभा उद्योग िाजणज्म सॊ घको योहफय
हुने व्मिस्था बएकोरे नीनतगत रुषट दे जिएको।

११.

सहकायी ऐन फभोजजभ सहकायीरे प्रा.नर.भा सेमय याख्न ननभल्ने बए ताऩनन सभूह/सहकायीको
सेमय हुने व्मिस्था गरयएकोभा रुषटऩूणव यहेको।
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१२.

उद्योग सञ्चारनभा षकसानको फढी बन्दा फढी सॊ रग्नता गयाउन कम्ऩनीको सेमय सदस्मको
ूॉ ीको रानग फैंषकॊङ रगामतका अन्म
रुऩभा षकसानहरूराई सॊ रग्न गयाइएको तय चारुऩज

ॉ ी प्राप्त गनव कदठनाई बै उद्योग
प्रमोजनभा षकसानहरू सभािेश हुन नचाहनारे फैंकफाट चारु ऩूज
सञ्चारन गनव कदठनाई ऩये को।
१३.

कामवषिनध अनुसाय उद्योग स्थाऩना गनव उद्यभी फाहेक अन्म साझेदायी ननकामहरूको रगानी हुन ु
ऩने व्मिस्था बएकोभा प्रषक्रमा ऩुर्माउनको रानग कृिकहरू य ननजी रगानीकतावको सेमय ऩनन
उद्यभी आपैरे रगानी गये को।

१४.

कामवषिनध अनुसाय कृषि उद्यभ केन्रको भुतम काभ बूगोरअनुसाय व्मिसाषमक मोजनाको

छनौट, नडजाइन ईस्टीभेट, रागत य प्रषिनधभा सहजीकयण य व्मिसाषमक मोजनाको तमायी,
अनुगभन/ सुऩयीिेऺण गने य आिश्मकताअनुसाय जजल्रा सनभनतराई सुझाि ददनुऩनेभा कृषि

उद्यभ केन्रसॉग दऺ जनशजक्त नबएका कायण उद्योगहरू सभमभा सम्ऩन्न नबएको य बएका
ऩनन सञ्चारन हुन नसकेको।
१५.

एक जजल्रा एक उत्ऩादन कामवक्रभ कामवषिनध तमाय गदाव ऩूिावधाय सॊ यचनाको ननभावण तथा
सञ्चारनभा ननजी रगानी सम्फन्धी ऐन¸ २०६३ अनुसाय नबएको।

५. आमोगको नसपारयस
१.

सम्ऩूणव ऩूिावधाय तमाय बै कच्चा ऩदाथवको अबािभा सञ्चारन हुन नसकेका उद्योगहरूराई
सञ्चारन गनव स्थानीम, प्रदे श य सॊ घको सहकामवभा ती फारी िस्तुहरूको उत्ऩादन फढाउन

षिनबन्न कामवक्रभहरू सञ्चारन गनव कृषि तथा ऩशुऩन्छी षिकास भन्रारममरे ऩहर गने।
ऩूिावधाय तमाय बएको तय कच्चा ऩदाथव आऩूनतवको सम्बािना न्मून बएको उद्योगहरू जस्तै

ओिरढु ङ्गाको जचयाइतो उद्योग, धाददङ्गको टोम्माटो के-चऩ, स्माङ्गजाको अदुिा प्रशोधन
उद्योगहरूराई उस्तै प्रकायको फारीहरूको उत्ऩादनको आधायभा उधोगको product Line
ऩरयितवन गनव रगाउने |
२.

ॉ ी अबािरे केही भनसनयी औजाय िरयद हुन नसकी सञ्चारन
ऩूिावधाय तमाय बएको तय चारुऩूज

ॉ ीको व्मिस्था गनव ऩहर गनव
नबएका उद्योगहरूराई कृषि उद्यभ केन्र भापवत आिश्मक ऩूज
रगाउने।

३.

ऩूिावधाय तमाय ऩनन नबएको उद्योग सञ्चारनबन्दा ऩनन गरत ननमतरे अनुदान नरनका रानग
िोरेका उद्योगहरूको सन्दबवभा त्मस्ता उद्यभीसॉग कृषि तथा ऩशुऩन्छी षिकास भन्रारमरे
यकभ असुरी प्रषक्रमा अगाडी फढाउने |

४.

कामवषिनध अनुसाय कृषि उद्यभ केन्र सजचिारमको भुतम काभ बूगोर अनुसाय व्मिसाषमक
मोजनाको छनौट, नडजाइन ईस्टीभेट, रागत य प्रषिनधभा सहजीकयण य व्मिसाषमक मोजनाको
तमायी, अनुगभन/सुऩयीिेऺण गने य आिश्मकता अनुसाय जजल्रा सनभनतराई सुझाि ददनुऩनेभा
सो हुन नसकेको कायण उद्योगहरू सम्ऩन्न य सञ्चारन हुन नसकेकोरे मस कामवभा नेऩार
उद्योग िाजणज्म भहासॊ घरे उऩमुक्त कामव मोजना फनाई रागू गने।

7

५.

कृषि तथा ऩशुऩन्छी षिकास भन्रारमरे सािवजननक ननजी साझेदायी अिधायणा अन्तगवत

उद्योगहरू स्थाऩना गनव अनुदान उऩरब्ध गयाउॉदा नेऩार उद्योग िाजणज्म भहासॊ घ अन्तगवतको

कृषि उद्यभ केन्रराई भारै ददनुबन्दा िुल्रा प्रनतष्ऩधावका आधायभा अन्म ननजी कम्ऩनीहरू िा
फारी िस्तुउत्ऩादक सॊ घहरू (producers association) राई सभेत सभािेश गदाव उऩमुक्त हुने।
६.

कृषि तथा ऩशुऩन्छी षिकास भन्रारमरे कृषि उद्यभ केन्रराई हारसम्भ उऩरब्ध गयाएको

७.

सशतव अनुदान यकभका सम्फन्धभा िचव बएका सम्ऩूणव यकभका नफर बयऩाईको भहारेिा

ननकासा य िचवका सम्फन्धभा प्रनतिेदन नरई षित्तीम अनुशासन कामभ गने।

ऩयीऺकको कामावरमफाट अजन्तभ रेिाऩयीऺण गयाउने व्मिस्था कृषि तथा ऩशुऩन्छी षिकास
भन्रारमरे गने।

८.

कृषि उद्यभ केन्रको सहकामवको अनुबिको आधायभा आगाभी ददनहरूभा कृषि तथा ऩशुऩन्छी
षिकास भन्रारमरे मस्ता कामवक्रभ आपैरे सञ्चारन नगयी भातहतका ननकामहरू य सॊ घीम

सॊ यचना अनुसाय फारी िस्तुको उत्ऩादन अिस्था¸ अन्म ऩूिावधाय षिकास य फजायको अिस्था
हेयी प्रदे श य स्थानीमस्तयभा उद्योगहरू स्थाऩना गनव सहजीकयण गने।
९.

आगाभी

ददनहरूभा मस्ता

षकनसभका

मोजना

तथा कामवक्रभहरू छनौट

गदाव

स्थानीम

ॉ को तादात्म्मता¸ फजाय¸ साभाजजक य आनथवक ऩऺ¸ कामवक्रभको
आिश्मकता, उत्ऩादनसग
ददगोऩना य व्मिस्थाऩन सभेतको िस्तुऩयक भूल्माङ्कन गने प्रषक्रमा प्रायम्ब गने।

१०.

मस कामवक्रभ अन्तगवत सञ्चारन गरयएका उद्योगहरूभा एक जजल्रा एक उत्ऩादन कामवक्रभ
सञ्चारन ननदे जशका फभोजजभ नेऩार उद्योग िाजणज्म भहासॊ घको contribution के कनत हुनऩु ने
हो मषकन गयी ऩुया गनव रगाउने व्मिस्था कृषि तथा ऩशुऩन्छी षिकास भन्रारमरे नभराउने।

११.

ू व सोको phasing गयी कामव प्रगनत अनुगभन तथा
कामवक्रभका रानग यकभ ननकासा गनुऩ
व ि

१२.

कृषि तथा ऩशुऩन्छी षिकास भन्रारमरे मस कामवक्रभ अन्तगवत सॊ चानरत सम्ऩूणव उद्योगहरूको

भूल्माङ्कन नसपारयसको आधायभा भार गने व्मिस्था नभराउने।

हारको अिस्थाका सम्फन्धभा सयोकायिारा ऩऺ सभेतको सहबानगताभा Overall Review
गने।

१३.

सािवजननक ननजी साझेदायीभा सञ्चारन हुने मस्ता कामवक्रभहरूको मोजना तजूभ
व ा¸ सोको

स्िीकृनत¸ कामवक्रभ तथा षक्रमाकराऩको ननमनभत अनुगभन तथा भूल्माङ्कनको mechanism स्ऩष्ट
य ऩायदशॉ फनाउने।
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