कृषि, पशुपंक्षी तथा अन्य व्यवसाय र उद्यमशीलता
प्रवर्द्धन अनुदान कायधषवधि, २०७८

सूयषध वनायक नगरपाधलका
कटुञ्ज,े भक्तपुर।
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कृषि, पशुपंक्षी तथा अन्य व्यवसाय र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन अनुदान कायधषवधि, २०७८
प्रस्तावनााः
स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय र घरे ल ु तथा साना उद्योगमा आिाररत उद्यमशीलता प्रवर्द्धनको
लाधग उपलब्ि गराइने अनुदानलाई व्यवस्स्थत, पारदशी, प्रभावकारी, ददगो तथा प्रधतफलमा आिाररत बनाउन
वाञ्छनीय भएकोले,
सूयषध वनायक नगरपाधलकाको प्रशासकीय कायधषवधि (धनयधमत गने) ऐन २०७४ को दफा ४ ले ददएको
अधिकार प्रयोग गरी सूयषध वनायक नगरपाधलकाले यो कायधषवधि बनाएको छ ।
1.

सं स्क्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस कायधषवधिको नाम “कृषि, पशुपंक्षी तथा अन्य व्यवसाय र उद्यमशीलता
प्रवर्द्धन अनुदान कायधषवधि २०७८” रहेको छ ।
(२) यो कायधषवधि नगरकायधपाधलकाबाट स्वीकृत भएको धमधतबाट लागू हुनेछ ।

2.

पररभािााः षविय वा प्रसङ्गगले अको अथध नलागेमा यस कायधषवधिमा,–
क. “अनुदान” भन्नाले नगरपाधलकाधभत्र स्थायी बसोबास गरी कृषि, पशु तथा अन्य उद्योग व्यवसाय
सं चालन गरी उत्पादन, प्रशोिन, बजारीकरण, आिुधनकीकरण, व्यवसायीकरण र षवषवधिकरणका लाधग
कृिक वा व्यवसायी वा उद्यमीलाई प्रदान गररने नगद अनुदान सहुधलयत सम्झनु पछध ।
ख. “अनुदानग्राही” भन्नाले यस कायधषवधि बमोस्जम छनौट भएका नगरपाधलकाधभत्र स्थायी बसोबास गरी
कृषि तथा पशु उद्यमी वा कृिक समूह वा कृषि सहकारी वा लघु तथा घरे ल ु उद्यम वा कुनै
व्यवसाय गनध चाहने व्यस्क्त वा समूह सम्झनु पछध ।
ग. “कायधक्रम” भन्नाले नगरपाधलकाबाट सञ्चालन हुने अनुदान प्रवाह सम्बन्िी कायधक्रम सम्झनु पछध ।
घ. “कायाधलय” भन्नाले नगर कायधपाधलकाको कायाधलय सम्झनु पछध ।
ङ. "कायधपाधलका" भन्नाले सूयषध वनायक नगरपाधलकाको कायधपाधलकालाई सम्झनु पदधछ।
च. "नगरपाधलका" भन्नाले नेपालको सं षविान बमोस्जम गठन भएको सूयषध वनायक नगरपाधलकालाई
सम्झनु पदधछ।
छ. "उप प्रमुख" भन्नाले नगरपाधलकाको उपप्रमुखलाई सम्झनु पदधछ ।
ज. "प्रमुख" भन्नाले नगरपाधलकाको प्रमुखलाई सम्झनु पदधछ।
झ. "प्रशासकीय अधिकृत" भन्नाले नगरपाधलकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्झनु पदधछ।
ञ. “बैङ्क” भन्नाले नगरपाधलकाबाट तोषकएकोो बैङ्क सम्झनु पछध ।
ट. “छनौट सधमधत” भन्नाले दफा १८ बमोस्जमको छनौट सधमधत सम्झनु पछध ।

3.

अनुदान उपलब्ि गराउन सकनेाः नगरपाधलकाले बाषिधक स्वीकृत बजेट तथा कायधक्रम बमोस्जम छनौट
भएका व्यस्क्त वा सं स्था वा समूहलाई अनुदान उपलब्ि गराउन सकनेछ ।

4.

अनुदानको सूचना र अनुदानग्राहीको छनौटाः (१) अनुदान सम्बन्िी कायधक्रम सञ्चालन गनध कायाधलयले
बाषिधक स्वीकृत कायधक्रम अनुसार कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय र लघु तथा घरे ल ु उद्यम वा अन्य
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कुनै व्यवसाय गनध चाहने व्यस्क्त वा सं स्था वा समूहसम्म सूचनाको पहुुँच पुग्ने गरी कस्म्तमा १५
ददनको समयसीमा राखी आवेदन मागको लाधग सावधजधनक रुपमा सूचना प्रकाशन प्रसारण गनुध पनेछ।
उक्त आवेदन सम्बन्िी सूचनाको आह्वान हरे क विध भाद्र मसान्तधभत्र गररसकनु पनेछ । तर आ.व.
२०७८/७९ को हकमा २०७८ साल पुि मसान्तधभत्र गररसकनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जम आवेदन आह्वान भएपश्चात इच्छु क व्यस्क्त वा समूह वा सं स्थाले अनुसूची२ बमोस्जमको ढाुँचामा सम्बस्न्ित वडा कायाधलय माफधत नगरप्रमुखलाई सम्बोिन धनवेदन ददनुपनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोस्जम प्राप्त आवेदन अध्ययन गरी छनौटका लाधग कायाधलयले दफा १८
बमोस्जमको छनौट सधमधतमा पठाउनु पनेछ ।
(४) छनौट सधमधतले आवेदन ददएका व्यस्क्त वा सं स्था वा समूहमध्येबाट व्यवसायको क्षेत्र, पररयोजना
प्रस्ताव तथा प्रस्ताषवत लगानी र षफताधको प्रस्तावको आिारमा अनुदान रकम र अनुदानग्राहीका
प्राथधमकता धनिाधरण गररनेछ । यस क्रममा सम्बस्न्ित षवियमा अध्ययन अनुसन्िान गरे का, ताधलम
प्रस्शक्षण धलएका र लघु तथा घरे ल ु उद्यमशीलताको सम्बन्िमा मेडपा ताधलम धलएकालाई प्राथधमकता
ददइनेछ।
(५) दफा १८ बमोस्जमको छनौट सधमधतको धसफाररस बमोस्जम कायाधलयले कायधक्रम कायाधन्वयन
गनेछ।
5.

अनुदान रकमको सीमााः (१) नगरपाधलकाबाट व्यस्क्त वा सं स्था वा समंहलाई उपलब्ि गराइने अनुदान
रकम कूल कायधक्रम लागतकोो पचहत्तर प्रधतशत वा तीन लाख जुन कम हुन्छ सोही बमोस्जम
हुनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसकै कुरा लेस्खएको भए तापधन प्राकृधतक षवपद वा प्रचधलत कानुनमा
तोषकएको लस्क्षत समूहका लाधग नगरपाधलका आफैले वा गैर सरकारी सं घ सं स्थाको साझेदारीमा
सञ्चालन हुने कायधक्रमको हकमा यो कायधषवधि लागू हुने छै न।

6.

अनुदान रकमको धनिाधरणाः कायाधलयलोे वाषिधक षवधनयोस्जत बजेटको सीमाधभत्र रही छनौट सधमधतको
धसफाररसमा अनुदानग्राहीलाई उपलब्ि गराउने अनुदान रकम धनिाधरण गनेछ ।

7.

अनुदानग्राहीसुँग सम्झौता गनुध पनेाः (१) कायाधलयले छनौट भएका कृषि तथा पशु उद्यमी र लघु तथा
घरे ल ु उद्यम गनध चाहने व्यस्क्त वा सं स्था वा समूहलाई ददइने अनुदान रकमको धनिाधरण भए पश्चात
अनुदानग्राहीसुँग सम्झौता गनेछ र सोको जानकारी सम्बस्न्ित बैं कलाई समेत ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जम कायाधलयले अनुदानग्राहीसुँग सम्झौता गदाध अनुदानग्राहीले आफ्नो
तफधबाट लगानी गनध प्रस्ताषवत रकम नगदै वा ऋण धलई लगानी गने भए ऋण स्वीकृत भएको वा
हुने धनस्श्चत भएको बैंकको प्रधतबर्द्तापत्र र यस कायधषवधि बमोस्जम कायध सम्पादन गनध मञ्जुर भएको
बैं कको पत्र समेत पेश गनुध पनेछ ।
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(३) उपदफा (१) बमोस्जमको सम्झौतामा अनुदानग्राहीले कायध शुरु गने समय, कायध सम्पन्न गने
समय, अनुदान भ ुक्तानी हुने बैं कको शाखा कायाधलय, आवधिक रुपमा कायध सम्पन्न गनुध पने षविय र
सो बमोस्जम अनुदान उपलब्ि गराइने समय ताधलका अधनवायध रुपमा उल्लेख गनुध पनेछ ।
8.

अनुदानको भ ुक्तानी बैंकमाफधत हुने: (१) नगरपाधलकाले यस कायधषवधि बमोस्जमको अनुदान रकम
अनुदानग्राहीलाई बैं क माफधत उपलब्ि गराउनेछ।
(२) कायाधलयले छनौट गरे को अनुदानग्राहीले बैं क माफधत अनुदान प्राधप्तको लाधग आफूलाई पायक
पने बैं कमा खाता खोल्नु पनेछ । र अनुदानग्राहीकोो खाता रहेको बैं कमा अनुदान रकम जम्मा
गररनेछ।

9.

बैंकमाफधत अनुदान भ ुक्तानी प्रषक्रयााः (१) कायाधलयले बैंक माफधत अनुदानग्राहीलाई अनुदानग्राहीको
कायध सम्पादन प्रगधत प्रधतवेदनको आिारमा लगानी अनुपातमा अनुदान भ ुक्तानी गनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसकै कुरा लेस्खएको भएतापधन अनुदानग्राहीले चाहेमा शत प्रधतशत कायध
सम्पन्न गरे पश्चात अनुदानको एकमुष्ट रकम भ ुक्तानी गनध बािा पने छै न ।

10. व्यवसाय दताध गनुपध नेाः यस कायधषवधि बमोस्जम अनुदान प्राप्त गने व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय
नगरपाधलकामा अधनवायध रुपमा दताध गनुध पनेछ ।
11.

बीमा गनुपध नेाः यस कायधषवधि बमोस्जम अनुदान प्राप्त गने अनुदानग्राहीले अनुदान प्राप्त गरे को उद्यम वा
व्यवसायको बीमा गनुध पनेछ ।

12.

षववरण सुरस्क्षत राख्नुपनेाः कायाधलयले अनुदानग्राहीलाई अनुदान उपलब्ि गराउने अनुदाग्राहीसुँग भएको
सम्झौताको षववरण अधभलेख कायाधलयमा सुरस्क्षत तवरले राख्नुपनेछ।

13.

असुल उपर गनुध पनेाः कायाधलयले यस कायधषवधि बमोस्जम प्रवाह भएको अनुदान रकमका षहनाधमना
भएमा सम्बस्न्ित पक्षबाट सरकारी बाुँकी सरह प्रचधलत कानुन बमोस्जम असुल उपर गनेछ ।

14. सं घीय सरकार वा प्रदे श सरकारबाट सञ्चालन हुन कायधक्रमाः सं घीय सरकार तथा प्रदे श सरकारबाट
सशतध अनुदान प्राप्त गरी मन्त्रालय र मातहतका धनकायबाट सञ्चालन हुने कायधक्रमहरु सं घीय
सरकारबाट स्वीकृत कायधषवधि अनुसार नै सञ्चालन हुनेछन ।
15. सम्झौता बमोस्जम सञ्चालन हुनेाः यस कायधषवधिमा जुनसकै कुरा लेस्खएको भए तापधन साझेदार धनकायको
सहयोगमा सञ्चाधलत कायधक्रम वा आयोजनाका षक्रयाकलाप सञ्चालन गदा सम्झौता वा आयोजना
कायाधन्वयन दस्तावेज बमोस्जम सञ्चालन गररनेछ ।
16.

अनुदानग्राहीले कजाध प्राप्त गनध सकनेाः अनुदानग्राहीले चाहेमा आफूले स्वाःलगानी गनुध पने रकम अनुदानको
स्वीकृती हुनपु ूव ध बैं कको प्रचधलत धनयम बमोस्जम कजाध प्राधप्तको सुधनस्श्चतता गनध सकनेछ।

17. यास्न्त्रकरणमा अनुदानाः (१) नगरपाधलकामा दताध भएका कृषि तथा अन्य उद्यमशील व्यवसाय गने,
फमध, सहकारी समूहबाट माग भए बमोस्जम नगरपाधलका तथा अन्य साझेदार धनकायको लागत
सहभाधगतामा धमधन षटलर, ट्रयाकटर, आिुधनक कृषि यास्न्त्रकरण उपकरण तथा औजार तथा आफ्नो
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पेशा व्यवसायलाई धबस्तार गने प्रयोजनाथध खररद गररने मेशीनरी औजारहरुमा अधिकतम पचहत्तर
प्रधतशतसम्म लागत सहभाधगता ब्यहोनध सषकने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जम बाुँकी पच्चीस प्रधतशत ब्यवसायीको लागत अधग्रम रुपमा नगरपाधलकाको
सम्बस्न्ित कोि खातामा जम्मा गनुप
ध नेछ ।
(३) उल्लेस्खत अनुदान कायधक्रम नगरपाधलकाको स्वीकृत बजेट तथा साझेदार धनकायको समन्वयमा
लागत सीमा धभत्र रही सूचना, धनवेदन सं कलन तथा छनौट प्रषक्रया पुरा गरी सं चालन गररनेछ।
(४) कायधसम्पादन प्रधतवेदन पश्चात अनुदान रकम सम्बस्न्ित उद्यमी व्यवसायोीलाई बैंक माफधत
उपलब्ि गराइनेछ।
18. अनुदानग्राही छनौट सधमधताः (१) नगरपाधलका स्तरमा अनुदानग्राहीका छनौट गनध दे हाय बमोस्जमको
छनौट सधमधतको गठन गररनेछ ।
(क) नगर प्रमुख

–सं योजक

(ख) नगर उपप्रमुख

–सदस्य

(ग) प्रमुख प्रशासकोीय अधिकृत

–सदस्य

(घ) षवियगत सधमधत सं योजक

–सदस्य

(ङ) नगरप्रमुखले मनोधनत गरे को एक जना मषहला
सषहत

दुई जना कायधपाधलका सदस्य

(च) सम्बस्न्ित महाशाखा/शाखा प्रमुख

–सदस्य
–सदस्य सस्चव

(२) छनौट सधमधतले आवश्यकता अनुसार बढीमा २ जना षवज्ञ सदस्य सधमधतका बैठकमा
आमन्त्रण गनुध पनेछ ।
ु ी-५ को ढाचाुँमा मुल्याङ्कनका आिार धनमाधण गरी मुल्याङ्कन गनेछ।
(३) छनौट सधमधतले अनुसच
(४) अनुदानग्राही छनौट सधमधतको सस्चवालय नगरपाधलकामा रहनेछ।
19. अनुगमन तथा मुल्याङ्कनाः यस कायधषवधि बमोस्जम सञ्चाधलत कायधक्रमको दफा १८ बमोस्जमको
सधमधतबाट आवश्यकता अनुसार अनुगमन तथा मुल्याङ्कन हुनेछ ।
ु ी-२ र ३ बमोस्जमको ढाुँचामा सम्बस्न्ित
20. प्रधतवेदनाः सम्पादन गरे का कायधको प्रगधत प्रधतवेदन अनुसच
शाखाले तयार गनुध पनेछ ।
21.

षववरण प्रकाशन गनुध पनेाः कायाधलयले अनुदानग्राहीको नाम सषहतको षववरण त्रैमाधसक रुपमा आफनो
वेबसाइट माफधत प्रकाशन गनुध पनेछ ।

22. गुनासो व्यवस्थापनाः (१) अनुदानग्राहीले अनुदान प्राधप्तका सम्बन्िमा कुनै गुनासो भएमा नगर प्रमुख
समक्ष धनवेदन ददन सकनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जम अनुदानग्राहीबाट कुनै गुनासो सम्बोिन गनध नगर प्रमुखको सं योजकत्वमा
षवियगत सधमधत सं योजक र सम्बस्न्ित षवियगत महाशाखा/शाखा प्रमुख सदस्य रहेको गुनासो
व्यवस्थापन इकाई रहनेछ।
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(३) उपदफा (१) बमोस्जम अनुदानग्राहीबाट कुनै गुनासो प्राप्त भएकोमा उपदफा (२) बमोस्जमको
गुनासो व्यवस्थापन इकाईले त्यस्तो गुनासो प्राप्त भएको धमधतले १५ ददनधभत्र धनरुपण गनुध पनेछ ।
23.

लागत सहभाधगता अनुदानाः यस नगरपाधलकाले सं घ, प्रदे श तथा साझेदार धनकायसुँग साझेदारीमा कोल्ड
स्टोर, बहुउद्देश्शीय भवन, हाट बजार, कृषि उपज सं कलन केन्द्र आदद धनमाधण सञ्चालन र व्यवस्थापनमा
लागत साझेदारी जनाउन सकनेछ।

24. सेवाग्राहीलाई ददइने सहुधलयत उल्लेख गनुध पनेाः यस कायधषवधि बमोस्जम अनुदान प्राप्त गरी सेवा प्रवाह
गने अनुदानग्राहीले सम्बस्न्ित सेवामा सेवाग्राहीलाई सहुधलयत दरमा सेवा प्रवाह गने व्यवस्था
सम्झौताको शतधमा नै उल्लेख गरी लागू गनुध पनेछ।
25. दोहोरा सुषविा धलन नपाउनेाः अनुदानग्राहीले एकै प्रकृधतको कामको लाधग एक भन्दा बढी धनकायबाट
अनुदान प्राप्त गनध सकने छै न । एकै प्रकृधतका कामको लाधग एक भन्दा बढी धनकायबाट अनुदान
प्राप्त गरे को दे स्खएमा ३ बिध सम्म सोही प्रकृधतका र अन्य अनुदान समेत प्रदान गररने छै न ।
26. अनुदानग्राही स्जम्मेवार हुनेाः (१) कुनै षवशेि कारणवश वा काबू बाषहरको पररस्स्थधत परी सम्झौता
अनुरुप तोषकएको समयसीमा धभत्र कायध सम्पन्न हुन नसकी अनुदान रद्द भएमा वा अनुदानको रकम
पूरा भ ुक्तानी नभएमा अनुदानग्राही स्वयं स्जम्मेवार हुनेछ ।
(२) अनुदानबाट प्राप्त यन्त्र वा उपकरण वा सामाग्री वा बस्तुभाउको अनुदान प्रापकले सं रक्षण
गनुप
ध नेछ । सामूषहक उपयोग हुन सकने सामाग्री तथा बस्तुभाउको यथोस्चत सं रक्षण, सुरक्षा हुन नसकी
हानी भएको पाइएमा अनुदानको लागत रकम अनदानग्राहीबाट असुल उपर गनध बािा पनेछैन।
27. अनुदान प्राप्त गने पररयोजना/कायधक्रम रद्द गनध सकने वा सम्झौता रद्द गनेाः कुनै कारणवश प्रचधलत ऐन
कानुन षवरुर्द् भएमा वा सम्झौता बमोस्जम कायाधन्वयन नभएमा वा कारणवश कायाधलयले कायधक्रम
अगाडी बढाउन उपयुक्त नदे खेमा पूव ध जानकारी ददई सम्झौता रद्द गने वा अनुदानको रकम पूरा
भ ुक्तानी नददन सकने सम्मको कारबाही हुनेछ ।
28. अनुदान कायधक्रमको सूची: वाषिधक स्वीकृत कायधक्रम अनुसार सञ्चालन गररने अनुदान कायधक्रमको
ु ी-१ बमोस्जम हुनेछ। अनुसूची-१ मा सं शोिन वा थप गनुप
सूची अनुसच
ध ने भएमा हरे क आधथधक विधको
साउन मषहनाधभत्र कायधपाधलकाबाट धनणधय गरी सावधजधनक गनुप
ध नेछ।

29. सं शोिन/बािा अड्काउ फुकाउ सम्बन्िी व्यवस्था:- यस कायधषवधिको कायाधन्वयनमा कुनै बािा अड्काउ
आइपरे मा कायधपाधलकाको धनणधयबाट सं शोिन वा बािा अड्काउ फुकाउन गनध सषकनेछ।
30. षवषविाः यस कायधषवधिमा उल्लेख नभएका कुराहरुको हकमा प्रचधलत कानून अनुसार हुनेछ ।
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अनुसूची-१
(दफा २ को खण्ड (ग) सुँग सम्बस्न्ित)
अनुदान रकम उपलब्ि हुने कायधक्रमहरु
क्र.सं .

कायधक्रम

१

कषि पयधटन प्रवर्द्धन कायधक्रम

२

स्शत भण्डार घर धनमाधण कायधक्रम

३

नमूना कृषि फामध स्थापना तथा संचालन कायधक्रम

४

कृषि बजार तथा सं कलन केन्द्र धनमाण कायधक्रम

५

धमस्ल्कङ्ग मेधसन षवतरण कायधक्रम

६

मासु स्चस्यान घर स्थापना कायधक्रम

७

पशुजन्य पदाथध उत्पादन, षवषवधिकरण र बजाररकरण कायधक्रम

८

पशु बिशाला धनमाधण तथा सुिार कायधक्रम

९

साना डेरी प्रशोिन केन्द्र स्थापना कायधक्रम

१०

मत्स्य ह्याचरी धनमाधण एवं व्यवस्थापन कायधक्रम

११

पुष्पखेती तथा नसधरी धनमाधण कायधक्रम

१२

मत्स्य उत्पादन कायधक्रम

१३

व्यवसाषयक गाईभैसी तथा बाख्रा फामधहरुलाइ गोठ धनमाण/ सुदृषढकरण तथा जैषवक सुरक्षा
कायधक्रम

१४

मासु पसल धनमाधण/सुिार

१५

डेरी पसल धनमाधण/सुिार

१६

सामुदाषयक वन तथा खेर गएका जग्गामा घाुँसखेती षवकास कायक्रम

१८

मासु बजार व्यवस्थापन कायक्रम

१८

स्चधलङ्ग भ्याट स्थापना कायधक्रम

१९

कुखुराका ह्याचरी स्थापना कायधक्रम

२०

रै थाने बाली उत्पादन प्रवर्द्धन कायधक्रम

२१

बीउ उत्पादन, प्रशोिन तथा भण्डारण सहयोग

२२

प्राङ्गाररक कृषि प्रवर्द्धन अधभयान कायधक्रम

२३

साझेदारीमा कृषि तथा पशुपन्छी पूवाधिार षवकास कायधक्रम

२४

स्थानीय प्रजाधतका पन्छी पालन कायधक्रम
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क्र.सं .

कायधक्रम

२५

गाई, भैं सी, बाख्रा पालन आदद कायधक्रम

२६

गलैचा, हाते कागज, ढाका लगायत मूल्य अधभषवषर्द् सम्बन्िी उद्योग

२७

धसलाई बुनाई/कटाई,

२८

षकराना तथा अन्य पसल व्यवसाय

२९

ग्रील व्यवसाय

३०

फधनधचर व्यवसाय

३१

साबुन बनाउने, मैनबत्ती बनाउने, अगरबत्ती बनाउने, बेकरी व्यवसाय

३२

हस्तकला, मूधतधकला, वास्तुकला, स्चत्रकला, काष्टकला लगायतका कायधक्रम

३३

अन्य लघु तथा घरे ल ु उद्यम व्यवसाय
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पशुपंक्षी तथा अन्य व्यवसाय र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन अनुदान कायधक्रम
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अनुसूची-३
(दफा १९ सुँग सम्बस्न्ित)
माधसक प्रगधत प्रधतवेदनको ढाुँचा
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अनुसूची-४
(दफा १९ सुँग सम्बस्न्ित)
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sfo{qmdsf] gfd M कृषि, पशुपंक्षी तथा अन्य व्यवसाय र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कायधक्रम
cfjZos of]Uotf
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