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धनकुटा नगरपालिकाको  
आलथिक विकास  कार्िक्रम कार्ािन्िर्न कार्िविलध, 

२०७८ 

 

प्रस्तावनााः 
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आलथिक विकासका िालग महत्िपूर्ि के्षत्रको रुपमा रहेका कृवि, पश,ु िघ ुउद्यम, 

पर्िटन, व्र्ापार तथा सीपमूिक तालिमबाट उत्पादनमा विविधीकरर् गरी थप 
व्र्ािसावर्क, प्रलतस्पधी र उत्पादन िागत प्रभािकारी र्ान्त्रीकीकरर्, प्रविलधमैत्री 
एिम ् िातािरर्मैत्री बनाउदै िैजान धनकुटा नगरपालिकाबाट सञ्चािन गररन े
आलथिक विकास सम्बन्धी कार्िक्रमहरु लमतव्र्र्ी, प्रभािकारी, पारदशी, जिाफदेही, 
उत्तरदार्ी एिम ् गरु्स्तरीर् बनाउन िाञ्छनीर् भएकािे स्थानीर् सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) को व्र्िस्था अनरुुप 
धनकुटा नगरपालिकािे र्स आलथिक विकास कार्िक्रम कार्ािन्िर्न कार्िविलध, 

२०७८ तर्ार गरी जारी गरेको छ ।   

 

पररच्छेदः १ 

संक्षक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

क. र्स कार्िविलधको नाम धनकुटा नगरपालिकाको आलथिक विकास 
कार्िक्रम कार्ािन्िर्न कार्िविलध, २०७८ रहेको छ ।  

ख. र्ो कार्िविलध धनकुटा नगरपालिकाको के्षत्रलभत्र िागू हनुछे ।  

ग. र्ो कार्िविलध राजपत्रमा प्रकाशन भएको लमलतदेक्षख िागू हनुेछ ।  

पररभािाः वििर् िा प्रशङ्गिे अको अथि निागेमाः  

क. कार्िपालिका भन्नािे धनकुटा नगर कार्िपालिकािाई जनाउने छ ।  

ख. नगरपालिका भन्नािे धनकुटा नगरपालिकािाई जनाउने छ ।  

ग. प्रमखु भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको प्रमखु िाई जनाउने छ । 
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घ. उप प्रमखु भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको उप प्रमखु िाई जनाउनछे 
। 

ङ. प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको प्रमखु 
प्रशासकीर् अलधकृत तथा कार्ाििर् प्रमखुिाई जनाउने छ ।  

च. शाखा प्रमखु भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको आलथिक विकास शाखाको 
प्रमखुिाई जनाउने छ ।  

छ. शाखा भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको आलथिक विकास शाखािाई 
जनाउने छ ।  

ज. आलथिक विकास सलमलत भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको आलथिक 
विकास सलमलतिाई जनाउने छ ।  

झ. सेिा केन्र भन्नािे नगरपालिकामा रहेका कृवि तथा पश ुसेिा केन्रिाई 
जनाउने छ 

 

पररच्छेदः २ 

उद्दशे्र् 

क. नगरपालिकाबाट सञ्चािन हनुे आलथिक विकास कार्िक्रम (कृवि/ पश/ु 
घरेि ुउद्योग / र्ाक्षन्त्रकरर्/ सहकारी/रोजगारी) कार्ािन्िर्न 
प्रवक्रर्ािाई सरि, सहज, प्रभािकारी, पारदशी एिम ्गरु्स्तरर्कु्त 
बनाउने ।  

ख. कृवि व्र्िसार्िाई ददगो, मर्ािददत, प्रलतस्पधी एिम ्उत्पादनमूिक 
बनाउने ।  

ग. अनदुान वितरर् प्रवक्रर्ािाई सरि, लनष्पक्ष र पारदशी बनाउने ।  

घ. सेिा प्रिाहको प्रवक्रर्ािाई लछटो, छररतो, सहज, सरि, लनष्पक्ष बनाउने 
। 
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ङ. रसार्लनक मि / वििादीको प्रर्ोग व्र्िक्षस्थत बनाउने । 

च. िाभग्राहीको छनौट प्रवक्रर्ािाई स्पष्ट र पारदशी बनाउने ।  

छ. बााँझो जलमन राख्न लनरुत्साहन गने ।  

पररच्छेदः ३ 

आलथिक विकास कार्िक्रम तथा सञ्चािन प्रवक्रर्ा 

१. कृवि औजार उपकरर् खररदमा कृिकसाँग साझेदारी 

धनकुटा नगरके्षत्रका कृिक/कृिक समूह/ सहकारी संस्था/ ब्र्क्षक्तगत फमििाई 
अनदुान साझेदारी तथा सहकारीको माध्र्मबाट कृवि र्न्त्र उपकरर् उपिब्ध 
गराई कृवि पेशािाई आधलुनकीकरर् गदै उत्पादकत्िमा िृवि गरी खेती 
प्रर्ािीिाई ब्र्िक्षस्थत गररनछे ।  

१.१ कार्ि सञ्चािन प्रवक्रर्ा 

लनिदेन/प्रस्ताि पेश गनेः लनिदेक/ प्रस्तािकिे आिश्र्क कागजातहरु राखी 
अनदुान प्राप्त गनि तोवकएको ढााँचामा लनिदेन/प्रस्ताि पेश गनुिपनेछ । साथै 
कार्िक्रम सञ्चािनका िालग सूचना प्रकाशन गररएको खण्डमा सूचनामा 
उल्िेक्षखत सतिहरु िागू हनुछेन ्। 

लनिदेन/प्रस्तािका साथ पेश गनुिपने आिश्र्क कागजातहरुः 
➢ कृिक समूह/ कृवि सहकारी/ कृवि फमि/ कृिकको अनसूुची-१ को 
ढााँचामा माग लनिदेन, 
➢ कृिक समूह/कृवि सहकारी/ कृवि फमिको दताि प्रमार्पत्रको प्रलतलिवप 

, 
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➢ कर चकु्ता प्रमार्पत्र/निीकरर्, 
➢ सम्िक्षन्धत व्र्क्षक्तको नेपािी नागररकताको प्रमार्पत्र , 
➢ जग्गा धलनपजुािको प्रलतलिवप । 

र्ान्त्रीकीकरर् अनदुान हस्तान्तरर्मा प्राथलमकता ददईन े:- र्ान्त्रीकीकरर् 
अनदुान हस्तान्तरर् गदाि देहार् बमोक्षजमका कृिक/ कृिक समूह/ सहकारी 
संस्थािाई प्राथलमकता ददइनछे । 

➢ कृवि सम्बन्धी तालिम प्राप्त गरी उद्योग व्र्िसार् सञ्चािन गरररहेको । 

➢ कृवि समूह/ सहकारी / लनजी फमि दताि गरी सञ्चािनमा रहेको । 

➢ स्िदेशी श्रम, लसप तथा स्थानीर् कच्चा पदाथिको उपर्ोग गरी स्थापना 
एिम ्सञ्चािन भएका कृवि उद्योग तथा व्र्िसार् भएको कृिक । 

➢ मवहिा, दलित, अपाङ्ग, आलथिक एिम ्सामाक्षजक दृवष्टिे पलछ परेका 
कृिक, समूहहरु । 

➢ िातािरर्मैत्री कृवि उद्योग व्र्िसार् सञ्चािन गरेको कृिक । 

➢ खाद्यन्न बािी, तरकारी बािी, फिफूि बािीका िालग न्रू्नतम १० 
रोपनी जग्गा भएको कृवि समूह/ सहकारी / लनजी फमि िा जग्गा 
लिजमा लिएर उद्यम सञ्चािन गरररहेको । 

र्ान्त्रीकीकरर् अनदुान हस्तान्तरर् सम्बन्धी प्रवक्रर्ा :- (१) कार्िक्रम 
संचािनाथि नगरपालिकाको तफि बाट प्रत्र्ेक आलथिक िििमा विलनर्ोक्षजत हनु े
रकमको पररलधलभत्र रही आिेदन साथ संिग्न प्रस्ताि अनसुार कृिकको क्षमता 
र र्ान्त्रीकीकरर् अनदुान हस्तान्तरर् कार्िक्रमबाट प्राप्त हनुे उपिक्षब्ध र 
प्रभािका आधारमा र्सै कार्िविलध बमोक्षजमको मापदण्ड पगेुको कृिकसाँग 
अनसूुची–२ को ढााँचामा सम्झौता गरी र्ान्त्रीकीकरर् अनदुान हस्तान्तरर् 
गररनेछ । 
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(२) कृिकको आिश्र्कता र कृवि व्र्िसार्बाट हनुे रोजगारीका 
आधारमा िागत अनमुानको बढीमा ८०% (असी प्रलतशत) सम्मको अनदुान 
उपिब्ध गराईनेछ । उपिब्ध गराईने र्ाक्षन्त्रक अनदुानको कूि िागतको 
कम्तीमा २०% (बीस प्रलतशत) रकम कृिकिे व्र्होनुि पनेछ । 

(३) अनदुान कार्िक्रमको िालग छनौट भएका कृिकसाँग सम्झौता 
हनुपूुिि िागत सहभालगता बापतको रकम कृिकिे आफ्नो खातामा जम्मा गरी 
सक्कि भौचर पेस गनुि पनेछ ।  

(४) सम्झौता पश्चात नगरपालिकाबाट तोवकएको अनदुान रकममा 
कक्षम्तमा २० प्रलतशत रकम साझेदारी गरी माग गरे बमोक्षजमको कृवि र्न्त्र 
उपकरर् कृिक स्िर्म्िे खररद गरी ल्र्ाउन ुपनेछ । 

(५) कृिकिे खररद गरेको र्न्त्र उपकरर्को सक्कि लबिका साथ 
मेलसन औजारको फोटो समेत राखी अनदुान रकम भकु्तानीका िालग 
नगरपालिका समक्ष प्रलतिेदन पेस गनुिपनेछ ।  

(६) कृिकबाट लबि/प्रलतिदेन प्राप्त भएपलछ आिश्र्क परेमा 
नगरपालिकाबाट अनगुमन/लनरीक्षर् गरी नगरपालिकाबाट प्रदान गररने अनदुान 
रकम कृिकको बैंक खातामा उपिब्ध गराइनछे ।  
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१.२ र्ान्त्रीकीकरर् अनदुान कार्िक्रम अन्तगित हस्तान्तरर् गररने कृवि औजार 
तथा उपकरर् :- 
 

क्र.
स. 

कृवि औजार तथा 
उपकरर्को  नाम 

सामग्रीको 
क्षमता 

न.पा.बाट 
ददईने अनदुान 

रकम 
(अलधकतम) 

कृिकको 
िागत 

सहभालगता 
(न्रू्नतम) 

१ लमलन वटिर ९ 
एच.पी.सम्म 

८० प्रलतशत २० 
प्रलतशत 

२ इिेक्षरिक स्प्ररे्सि  ८० प्रलतशत २० 
प्रलतशत 

३ चाफ कटर  ८० प्रलतशत २० 
प्रलतशत 

४ ब्रस कटर  ८० प्रलतशत २० 
प्रलतशत 

५ पािर स्पेर्र  ८० प्रलतशत २० 
प्रलतशत 

६ कृवि उत्पादनमा प्रर्ोग 
हनुे साना तथा मझौिा 
औजार/उपकरर्हरु 

 ८० प्रलतशत २० 
प्रलतशत 

 

1.3 अनदुान हस्तान्तरर्का सतिहरु : 
(१) कृिकहरुिे प्राप्त र्ान्त्रीकीकरर् अनदुानको उक्षचत सदपुर्ोग 

गनुिपनेछ । 

(२) अनदुान प्राप्त गरेको लमलतिे ३ िििसम्म अरुिाई हस्तान्तरर् गनि 
पाईने छैन, सो भन्दा अगािै हस्तान्तरर् िा विक्री वितरर् गरेमा िा सम्झौता 
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बमोक्षजम अनदुानको उपर्ोग नगने कृिकिाई प्रचलित काननु बमोक्षजम 
कारिाही गरी सरकारी बााँकी सरह असिु उपर गररनछे र त्र्स्ता कृिकिाई 
पनुः कार्िक्रम उपिब्ध गराइने छैन । 

(३) कुनै कृिकिे अनदुानको पूर्ि सदपुर्ोग गरी व्र्िसार्मा उन्नलत 
गनुिको साथै स्थानीर्स्तरमा रोजगारी लसजिना गरी समदुार्िाई उल्िेखनीर् 
र्ोगदान परु्ािएमा त्र्स्ता कृिकिाई पनुः अनदुान उपिब्ध गराउन सवकनेछ । 

1.4 अनगुमन, लनरीक्षर् तथा मूल्र्ाङ्कन :-  र्स कार्िविलध अनसुार उपिब्ध 
गराईने र्ान्त्रीकीकरर् अनदुान सदपुर्ोग भए नभएको बारेमा कार्ाििर्िे 
जनुसकैु समर्मा अनगुमन तथा लनरीक्षर् गने र मूल्र्ांकन गरी प्रलतिदेन ददन 
सरनेछ । 

 

2. र्िुाका िालग रोजगारः आलथिक विकासको आधार  

धनकुटा नगरपालिका के्षत्रका र्िुा (१८–५९ उमेर समूह) िाई व्र्िसावर्क 
कृवि, पशपुािनका िालग अनदुान, रोजगारमूिक कार्िक्रममा साझेदारी, 
उद्यमशीिता विकास तथा सीप विकास तालिममा सहभागी गराउाँदै आलथिक 
उपाजिनका के्षत्रमा सहार्ता प्रदान गररनछे ।   

२.१ कार्ि सञ्चािन प्रवक्रर्ा 

लनिदेन/प्रस्ताि पेश गनेः प्रस्तािक/ लनिदेकिे आिश्र्क कागजातहरु राखी 
सञ्चािन गनि खोक्षजएको कार्िक्रम/र्ोजनाको प्रस्तािना पेश गनुि पनेछ । साथै 
कार्िक्रम सञ्चािनका िालग सूचना प्रकाशन गररएको खण्डमा सूचनामा 
उल्िेक्षखत सतिहरु िागू हनुछेन ्। 
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लनिदेन/प्रस्तािका साथ पेश गनुिपने आिश्र्क कागजातहरुः 
➢ समूह/ सहकारी/ कृवि फमि/संस्था/ कृिकको माग- लनिेदन, 
➢ समूह/ सहकारी/ कृवि फमि/ संस्थाको दताि प्रमार्पत्रको प्रलतलिवप , 
➢ कर चकु्ता प्रमार्पत्र/निीकरर्, 
➢ सम्िक्षन्धत व्र्क्षक्तको नेपािी नागररकताको प्रमार्पत्र, 
➢ आलथिक प्रस्तािना । 

कार्िक्रम सञ्चािनका िालग प्राथलमकता ददईने :- कार्िक्रम सञ्चािन गदाि देहार् 
बमोक्षजमका कृिक/ कृिक समूह/ लनजी फमि/ सहकारी संस्थािाई प्राथलमकता 
ददइनेछ । 

➢ कृवि/ पशपुािन/ िघ ुउद्यम/ पर्िटन व्र्िसार् सम्बन्धी तालिम प्राप्त 
गरी उद्योग व्र्िसार् सञ्चािन गरररहेको । 

➢ उत्पादनमखुी र स्थानीर् बजार मागिाई पूलति गनि सहर्ोग पगु्ने र्ोजना 
भएको । 

➢ समूह/ सहकारी / लनजी फमि दताि गरी सञ्चािन गरररहेको । 

➢ स्िदेशी श्रम, लसप तथा स्थानीर् कच्चा पदाथिको उपर्ोग गरी स्थापना 
एिं सञ्चािन भएका उद्योग तथा व्र्िसार् । 

➢ मवहिा, दलित, अपाङ्ग, आलथिक एिम ्सामाक्षजक दृवष्टिे पछालड परेको 
समूह/ कृिक । 

➢ िातािरर्मैत्री उद्योग व्र्िसार् सञ्चािन गरेको । 

➢ कार्िक्रम/ र्ोजना कार्ािन्िर्न गदाि स्थानीर् स्तरमा अल्पकािीन तथा 
ददघिकािीन रोजगारी लसजिना हनु सरने सलुनक्षश्चत भएको ।  

कार्िक्रम/र्ोजना सञ्चािनका िालग सहार्ता प्रदान गने प्रवक्रर्ा:- (१) 
कार्िक्रम/र्ोजना सञ्चािनाथि नगरपालिकाको तफि बाट प्रत्र्ेक आलथिक िििमा 
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विलनर्ोक्षजत हनुे रकमको पररलधलभत्र रही आिेदन साथ संिग्न प्रस्ताि अनसुार 
प्रस्तािकको क्षमता र कार्िक्रमबाट प्राप्त हनुे उपिक्षब्ध र प्रभािका आधारमा 
र्सै कार्िविलध बमोक्षजमको मापदण्ड पगेुको प्रस्तािकसाँग सम्झौता गरी सहार्ता 
प्रदान गररनछे । 

(२) नगरपालिकािे पाररत गरेको नीलत तथा कार्िक्रमसाँग सम्बक्षन्धत 
र्ोजना तथा कार्िक्रम सञ्चािनका िालग माग भएका लनिदेन उपर शाखाबाट 
पेश भएको वटप्पर्ी स्िीकृत गरी कार्िक्रम/र्ोजना सञ्चािन गनुि पनेछ । 

(३) प्रस्तािक/लनिदेकिाई व्र्िसार् प्रबद्र्धन तथा उत्पादनमा अनदुान 
रकम प्रदान गदाि प्रस्तावित िागत अनमुानको बढीमा ८० (असी) प्रलतशत 
रकम प्रदान गनुि पनेछ । उपिब्ध गराइएको अनदुानको २० (बीस) प्रलतशत 
साझेदारी रकम प्रस्तािक/लनिेदकिे ब्र्होनुि पनेछ । 

(४) नगरपालिकाबाट तोवकएको अनदुान रकममा कक्षम्तमा २० 
प्रलतशत रकम साझेदारीगरी र्ोजना/कार्िक्रम सञ्चािन गने सम्झौता गनुिपनेछ 
।  

(५) र्ोजना/कार्िक्रम सञ्चािन गने लनक्षश्चत भए पलछ नगर 
कार्िपालिकाको कार्ाििर्िे प्रस्तािक/लनिदेकिाई कार्ाििर्को लनर्मानसुार 
पेश्की रकम उपिब्ध गराउन सरनेछ । 

(६) प्रस्तािकिे र्ोजना/कार्िक्रम सम्पन्न भएपलछ अनसुचुी–३ को 
ढााँचामा प्रलतिेदन पेश गनुिपनेछ । सम्बक्षन्धत शाखाबाट कार्ि सम्पन्न भएको 
लनक्षश्चत भए पलछ अक्षन्तम भकु्तानीका िालग कार्ाििर् प्रमखु समक्ष लसफाररस गनुि 
पनेछ ।   
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(७) प्रस्तािकबाट लबि भरपाई सवहत प्रलतिदेन प्राप्त भएपलछ 
आिश्र्क परेमा नगरपालिकाबाट अनगुमन/लनरीक्षर् गरी अनदुान रकम 
प्रस्तािकको बैंक खातामा उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  

 

३. कृवि उत्पादनमा िृविः नगरमा समवृि 

प्रस्तािनामा आधाररत कृवि उत्पादन िवृि हनुे खािका कार्िक्रमहरु 
जस्तैः च्र्ाउ, मौरी, तरकारी, फिफूि, पषु्प, कागती खेती आददमा कृिकहरुिाई 
आकविित गरी उत्पादनमा िृवि साँगसाँगै रोजगारी लसजिना गने र आर्तिाई 
प्रलतस्थापन गने खािका कार्िक्रम कृिक/ कृिक समूह/ सहकारी/ फमि साँग 
सम्झौता गरी सञ्चािन गनुि पनेछ । 

 

४. मेर्र कृवि पर्िटन कार्िक्रम 

प्रस्तािना/लनिदेनका आधारमा धनकुटा नगरपालिकािाई एभोकाडोको 
राजधानी तथा ड्रागनफिको पकेट के्षत्रको रुपमा विकास गने तथा पवहचान 
ददिाउने उद्देश्र्का साथ उत्पादन िवृि गने, प्रचारप्रसार तथा ब्र्िसावर्क खेती 
गने कृिक/समहु/ सहकारी/ फमि/संस्था साँग सम्झौता गरी कार्िक्रम सञ्चािन 
गनुिपनेछ । 

 

 
 
५. घरेि ुउद्योग प्रबद्र्धन तथा साझेदारी/ उद्यमी प्रोत्साहन कार्िक्रम 

धनकुटा नगरपालिका के्षत्रमा गररिी लनिारर्, नर्ााँ उद्यमी लसजिना तथा 
भैरहेका उद्यमीहरुको स्तरोन्नलत गनिका िालग िालग िघ ु उद्यम विकास 
कार्िक्रम (मडे्पा) साँग साझेदारी गदै प्रस्तािनाका आधारमा आिश्र्क लसप 
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विकास तालिम, पनुतािजगी तथा एड्भान्स तालिम, प्रविलध हस्तान्तरर्, 

िजारीकरर्मा सहर्ोग, क्षमता अलभिवृि, परुस्कार तथा अनदुान प्रदान गनि 
सम्झौता गरी कार्िक्रम सञ्चािन गनुि पनेछ । 

 

६. गाईगोठ सधुार कार्िक्रम 

कक्षम्तमा २ (दईु) िटा माउ गाई भएका र व्र्ािसावर्क रुपमा 
गाइपािन व्र्िसार् गनि सरने सम्भािना भएका कृिक/ फमिबाट प्राप्त 
आिेदन/ प्रस्तािनाका आधारमा पूिािधार विकास तथा िातािरर् व्र्िस्थापन 
शाखाको समन्िर्मा िागत स्टीमेट तर्ार गरी कुि िागतको अलधकतम ८० 
(असी) प्रलतशत नगरपालिकाको तफि बाट र कक्षम्तमा २० (बीस) प्रलतशत रकम 
कृिकको साझेदारी हनुे गरी सम्झौता गरेर कार्िक्रम सञ्चािन गनुि पनेछ । 

 

पररच्छेदः ४ 

अनदुान कार्िक्रम कार्ािन्िर्न प्रवक्रर्ा 

क. नगरपालिकाकाको स्िीकृत बजेट तथा कार्िक्रमको पररलधमा रही 
अनदुान प्राप्त गनि इच्छुक कृिक/आिदेक/प्रस्तािकिे प्रमखु समक्ष 
लनिदेन पेस गनुि पनेछ । साथै सो सम्बन्धी लबिर् उल्िेख गरेर 
नगरपालिकािे सचुना प्रकाशन समते गनि सरनेछ ।  

ख. प्राप्त लनिदेन साथ कृिक/ व्र्िसार्ी/ कृिक समूह/ कृवि सहकारी/ 
कृवि फमििे तोवकए िमोक्षजमका कागजातहरु एिं आफ्नो व्र्िसार्को 
विस्ततृ वििरर् सवहतको लनिेदन/ प्रस्तािना पेस गनुि पनेछ ।  
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ग. प्रस्तािनाका सम्बन्धमा कार्ाििर् प्रमखुिे कार्ि स्थिमै गएर वफल्ड 
भेररवफकेसनका िालग आलथिक विकास शाखा सवहतका प्राविलधक 
कमिचारी खटाउने छ ।  

घ. संिग्न प्रस्तािना/ लनिेदन, आिश्र्क कागजात, बजटेको लसमा र 
वफल्ड भेररवफकेसनबाट प्राप्त वििरर्को आधारमा शाखािे िाभग्राही 
छनौटको लनर्िर्का िालग प्रमखु समक्ष पेश गनुि पनेछ ।   

ङ. कार्िक्रम सञ्चािनका िालग भौलतक पूिािधार लनमािर्को िागत अनमुान 
तर्ारी तथा स्िीकृलतको िालग पूिािधार विकास तथा िातािरर् 
ब्र्िस्थापन शाखािे गनेछ । अन्र् सरकारी कार्ाििर्िाट तर्ार भइ 
पेश भएका िागत क्षस्टमेटिाई नगरपालिकाको स्िीकृलत आिश्र्क 
पनेछ ।  

च. छनौट भएका िाभग्राहीको लबबरर् शाखा र सेिाकेन्रहरु माफि त 
िाभग्राहीिाई जानकारी गराउने  तथा ििेसाइटमा प्रकासन गररने छ 
।  

छ. अनदुानका िालग छनौट भएका कृिक/ व्र्िसार्ी/ संघ/ संस्था/ 
कृिक समूह/ कृवि सहकारी/ कृवि फमि साँग कार्ि सञ्चािनका िालग 
सम्झौता गररने छ र उक्त सम्झौता िमोक्षजम कार्ि सम्पन्न पश्चात 
आिश्र्कता अनसुार स्थिगत अनगुमन गरी शाखाको लसफाररसका 
आधारमा नगरपालिकािे भकु्तानी ददनेछ ।  

ज. कार्िक्रम सञ्चािन पलछ कृिकहरुिाई आिश्र्क पने प्राविलधक ज्ञान र 
सहार्ता कार्ाििर्मा रहेको सेिा केन्र साँग समन्िर्न गरी प्रदान गररन े
छ । 
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झ. कार्िक्रम सञ्चािन सम्बन्धी आउन े गनुासो व्र्िस्थापन नगर 
कार्िपालिकािे गने छ ।  

ञ. कािो सूचीमा परेको फमि/ कृिक समूह/ कृवि सहकारी/ 
संघसंस्थािाई अनदुान उपिब्ध गराइने छैन । साथै, अक्षघल्िो आ.ि. 
मा समािेस भएका िाभग्राहीिाई सोही शीििकमा पनुः अनदुान  
उपिव्ध गराइने छैन । 

ट. कुनै उद्यमी/कृिक/कृिक समूह/फमिहरुिाई लनजहरुिे गरेको पुाँजीको 
थप मात्रा र थप व्र्िसार्का िालग थप अनदुान ददन आिश्र्क 
देक्षखएमा पनुः अनदुान ददन िाधा पने छैन ।   

ठ. अन्र् कार्िक्रमको हकमा क्षस्टमेट अनसुार कार्ाििर्को लनर्िर्बाट 
कार्िक्रम संचािन गररनेछ । 

 

पररच्छेदः ५ 

आलथिक प्रशासन  

कार्िक्रमको िेखाङ्कन, कारोिार र िेखा पररक्षर्, साििजलनक खररद ऐन, 
२०६३ तथा साििजलनक खररद लनर्माििी, २०६४ िमोक्षजम हनुे छ ।  
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पररच्छेदः ६ 

थपघट िा हेरफेर गनि सरन े

क. नगर कार्िपालिकािे र्स कार्िविलधमा थपघट, हेरफेर तथा खारेज गनि 
सरनेछ ।  

ख. र्स कार्िविलधको कार्ािन्िर्नमा कुनै िाधा अिरोध र अस्पष्टता आएमा 
नगर कार्िपालिकािे त्र्स्तो िाधा, अिरोध फुकाउने तथा व्र्ाख्र्ा गनि 
सरनेछ । 

ग. र्ो कार्िविलध िागू हनु ुपूिि कार्ािन्िर्न भएका र्ोजना/कार्िक्रमहरु 
र्सै कार्िविलध बमोक्षजम भएको मालनने छ । 
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अनसूुची-१ 

 

कृवि र्ाक्षन्त्रकरर् अनदुान सहर्ोगको िालग कृिकिे कार्ाििर्मा पेश गने 
लनिदेनको ढााँचा     लमलत.............. 
श्रीमान प्रमखु ज्रू्, 
धनकुटा नगरपालिका । 

वििर्:- कृवि र्ाक्षन्त्रकरर् अनदुान उपिब्ध गराई ददनहुनु । 

महोदर्, 
म हामी .............................................. िे विगत .............बिि 

देक्षख ब्र्िसावर्क कृवि व्र्िसार् गदै आएको र सो को प्रिििन गनिका साथै 
कृवििाई आधलुनकीकरर् गनि आिश्र्क भएकोिे कृवि र्ाक्षन्त्रकरर् अनदुान 
अन्तगित लनम्न बमोक्षजमको मेक्षशन/औजार/उपकरर् उपिब्ध गराई ददन ु हनु 
आिश्र्क कागजात सवहत र्ो लनिदेन पेश गरेको छु/छौ । 

 

लनिेदकको वििरर्  

१. कृिकको नाम, थर र ठेगानाः    

२. व्र्िसार्/फमिको नामः 
  ३. माग गरेको मेक्षशन/औजार/उपकरर्को नामः  

संिग्न कागजातहरु 

क. कृिक समूह/कृवि सहकारी/ कृवि फमिको दताि प्रमार्पत्रको प्रलतलिवप  

ख. करचकु्ता प्रमार्पत्र/नविकरर्, 
ग. सम्िक्षन्धत व्र्क्षक्तको नेपािी नागररकताको प्रमार्पत्र , 
घ. जग्गा धलनपजुािको प्रलतलिवप । 
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अनसुचुी–२ 

र्न्त्र उपकरर् खररदका िालग साझेदारी गने सम्बन्धमा गररने सम्झौताको ढााँचा 
 

धनकुटा नगरपालिका र श्री ...................... बीच साझेदारीमा 
.................. खररद गनि अनदुान ददने सम्बन्धमा गररएको सम्झौता पत्र 

 

धनकुटा नगरपालिका (र्सपलछ पवहिो पक्ष भलनएको) र श्री .................., 
धनकुटा न.पा.–.... (र्सपलछ दोश्रो पक्ष भलनएको) बीच कृविमा र्ाक्षन्त्रकरर् 
गरी उत्पादनिाई बढािा ददई कृवि के्षत्रिाई ब्र्िसावर्करर् गने कार्िको िालग 
साझेदारीमा ............... खररद गनि अनदुान ददने/लिन ेकार्ि गनि/ गराउन दिैु 
पक्ष मञ्जुर भई र्ो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी लिर्ौँ, ददर्ौँ ।  
सम्झौताका शतिहरु 

१. पवहिो पक्षिे र्न्त्र उपकरर् खररदमा कुि िागतको अलधकतम ८० 
प्रलतशत रकम दोश्रो पक्षिाई अनदुान स्िरुप उपिब्ध गराउनेछ । दोश्रो 
पक्षिे कुि िागतको न्रू्नतम २० प्रलतशत साझेदारी रकम आफ्नो नाममा 
रहेको बैंक खातामा जम्मा गरी सक्कि भौचर पवहिो पक्षिाई बझुाउन ु
पनेछ । 

२. पवहिो पक्ष र दोश्रो पक्ष बीच सम्झौता सम्पन्न भए पलछ दोश्रो पक्षिे 
आफूिाई सहज पने बजारबाट तोवकएको र्न्त्र उपकरर् खररद गरी 
ल्र्ाउन ुपनेछ ।  

३. र्न्त्र/उपकरर् खररदमा पवहिो पक्षबाट अनदुान स्िरुप अलधकतम रु. 
..................रकम उपिब्ध गराउनेछ ।  

४. दोश्रो पक्षिे खररद गरी ल्र्ाएको र्न्त्र उपकरर्को प्रर्ोग तथा 
गरु्स्तरीर्ताको सम्बन्धमा पवहिो पक्षिे आिश्र्कता अनसुार अनगुमन 
तथा लनदेशन गनेछ ।  

५. खररद गरी ल्र्ाएको र्न्त्र उपकरर्हरु समहुमा पररचािन गनुिपरेमा दोश्रो 
पक्षिे कार्िविधी बनाई पररचािन, ब्र्िस्थापन तथा लनर्न्त्रर् गनुिपनेछ ।   
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६. दोश्रो पक्षिे खररद गररएको र्न्त्र उपकरर्को बीि भरपाईका साथ लनिदेन 
पेश गररसकेपलछ पवहिो पक्षिे खररद सलुनक्षश्चतता गरी दोश्रो पक्षको बैंक 
खातामा अनदुान िापतको ८० प्रलतशत रकम उपिब्ध गराउनेछ ।  

७. दोश्रो पक्षिे प्राप्त र्ाक्षन्त्रकरर् अनदुानको उक्षचत सदपुर्ोग गनुिपनेछ । 
अनदुान प्राप्त गरेको लमलतिे ५ िििसम्म अरुिाई हस्तान्तरर् गनि पाईने 
छैन, सो भन्दा अगािै हस्तान्तरर् िा विक्री वितरर् गरेमा िा सम्झौता 
बमोक्षजम अनदुानको उपर्ोग नगरेको पाइएमा प्रचलित काननु बमोक्षजम 
कारिाही गरी सरकारी बााँकी सरह असिु उपर गररन ेर त्र्स्ता कृिकिाई 
र्स कार्िक्रमबाट बक्षञ्चत गररनेछ । 

८. सम्झौताका शतिहरु हेरफेर गनुिपरेमा आपसी सहमलतमा गनि सवकनछे ।  
 

 

 

पवहिो पक्षको तफि बाट  दोस्रो पक्षको तफि बाट 

हस्ताक्षरः    हस्ताक्षरः 
नाम थरः    नाम थरः  
पदः     ठेगानाः  
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अनसुचुी–३ 

कार्िक्रम÷र्ोजना सम्पन्न प्रलतिेदनको ढााँचा 
१. कार्िक्रम÷र्ोजनाको नामः 
२. कार्िक्रम भएको स्थानः 
३. कार्िक्रम÷र्ोजना सञ्चािन गने ब्र्क्षक्त÷संस्थाः 
४. मखु्र् वक्रर्ाकिापः 
५. सम्पन्न लमलतः 
६. कार्िक्रम÷र्ोजनाको कूि िागतः रु. .................. 

(क) नगरपालिकाको तफि बाटः रु. ..................(ख) 
प्रस्तािक÷लनिदेकको तफि बाटः रु. ............. 
७. कार्िक्रम÷र्ोजना सम्पन्न पलछ रोजगारी लसजिना हनुे संख्र्ाः 

(क) प्रतक्ष्र्ः .............जना 
(ख) अप्रतक्ष्र्ः .............जना 

८. कार्िक्रम÷र्ोजनाबाट प्राप्त मखु्र् उपिब्धीहरुः 
९. संग्िन गनुिपने आिश्र्क कागजातहरुः 

(क) भकु्तानी मागको लनिेदन 

(ख) संस्थाको लनर्िर् 

(ग) कार्िक्रमको उपक्षस्थलत वििरर् 

(घ) खचिको सक्कि विि भरपाई 

(ङ) सम्झौता पत्रको प्रलतलिपी 
(च) कार्िक्रमको फोटोहरु 

 

      /fd axfb'/ yfkf 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 


