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कृषि, पशपंुक्षी तथा अन्य व्यवसाय र उद्यमशीलता 
प्रवर्द्धन अनदुान कायधषवधि, २०७८ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

सूयधषवनायक नगरपाधलका 
कटुञ्ज,े भक्तपरु। 
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कृषि, पशपंुक्षी तथा अन्य व्यवसाय र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन अनदुान कायधषवधि, २०७८ 

प्रस्तावनााः  

स्थानीय तहमा कृषि तथा पशपंुक्षी व्यवसाय र घरेल ुतथा साना उद्योगमा आिाररत उद्यमशीलता प्रवर्द्धनको 
लाधग उपलब्ि गराइने अनदुानलाई व्यवस्स्थत, पारदशी, प्रभावकारी, ददगो तथा प्रधतफलमा आिाररत बनाउन 
वाञ्छनीय भएकोले,  

सूयधषवनायक नगरपाधलकाको प्रशासकीय कायधषवधि (धनयधमत गने) ऐन २०७४ को दफा ४ ले ददएको 
अधिकार प्रयोग गरी सूयधषवनायक नगरपाधलकाले यो कायधषवधि बनाएको छ । 

 

1. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस कायधषवधिको नाम “कृषि, पशपंुक्षी तथा अन्य व्यवसाय र उद्यमशीलता 
प्रवर्द्धन अनदुान कायधषवधि २०७८” रहेको छ । 

(२) यो कायधषवधि नगरकायधपाधलकाबाट स्वीकृत भएको धमधतबाट लागू हनेुछ । 

2. पररभािााः षविय वा प्रसङ्गगले अको अथध नलागेमा यस कायधषवधिमा,– 

क. “अनदुान” भन्नाले नगरपाधलकाधभत्र स्थायी बसोबास गरी कृषि, पश ुतथा अन्य उद्योग व्यवसाय 
संचालन गरी उत्पादन, प्रशोिन, बजारीकरण, आिधुनकीकरण, व्यवसायीकरण र षवषवधिकरणका लाधग 
कृिक वा व्यवसायी वा उद्यमीलाई प्रदान गररने नगद अनदुान सहधुलयत सम्झन ुपछध ।  

ख. “अनदुानग्राही” भन्नाले यस कायधषवधि बमोस्जम छनौट भएका नगरपाधलकाधभत्र स्थायी बसोबास गरी 
कृषि तथा पश ुउद्यमी वा कृिक समूह वा कृषि सहकारी वा लघ ुतथा घरेल ुउद्यम वा कुनै 
व्यवसाय गनध चाहने व्यस्क्त वा समूह सम्झन ुपछध । 

ग. “कायधक्रम” भन्नाले नगरपाधलकाबाट सञ्चालन हनेु अनदुान प्रवाह सम्बन्िी कायधक्रम सम्झन ुपछध । 

घ. “कायाधलय” भन्नाले नगर कायधपाधलकाको कायाधलय सम्झन ुपछध । 

ङ. "कायधपाधलका" भन्नाले सूयधषवनायक नगरपाधलकाको कायधपाधलकालाई सम्झन ुपदधछ। 

च. "नगरपाधलका" भन्नाले नेपालको संषविान बमोस्जम गठन भएको सूयधषवनायक नगरपाधलकालाई 
सम्झन ुपदधछ। 

छ. "उप प्रमखु" भन्नाले नगरपाधलकाको उपप्रमखुलाई सम्झन ुपदधछ । 

ज. "प्रमखु" भन्नाले नगरपाधलकाको प्रमखुलाई सम्झन ुपदधछ। 

झ. "प्रशासकीय अधिकृत" भन्नाले नगरपाधलकाको प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्झन ुपदधछ। 

ञ. “बैङ्क” भन्नाले नगरपाधलकाबाट तोषकएकोो बैङ्क सम्झन ुपछध । 

ट. “छनौट सधमधत” भन्नाले दफा १८ बमोस्जमको छनौट सधमधत सम्झन ुपछध । 

3. अनदुान उपलब्ि गराउन सकनेाः नगरपाधलकाले बाषिधक स्वीकृत बजेट तथा कायधक्रम बमोस्जम छनौट 
भएका व्यस्क्त वा संस्था वा समूहलाई अनदुान उपलब्ि गराउन सकनेछ । 

4. अनदुानको सूचना र अनदुानग्राहीको छनौटाः (१) अनदुान सम्बन्िी कायधक्रम सञ्चालन गनध कायाधलयले 
बाषिधक स्वीकृत कायधक्रम अनसुार कृषि तथा पशपंुक्षी व्यवसाय र लघ ुतथा घरेल ुउद्यम वा अन्य 



 

3 
 

कुनै व्यवसाय गनध चाहने व्यस्क्त वा संस्था वा समूहसम्म सूचनाको पहुुँच पगु्ने गरी कस्म्तमा १५ 
ददनको समयसीमा राखी आवदेन मागको लाधग सावधजधनक रुपमा सूचना प्रकाशन प्रसारण गनुध पनेछ। 
उक्त आवेदन सम्बन्िी सूचनाको आह्वान हरेक विध भाद्र मसान्तधभत्र गररसकन ुपनेछ । तर आ.व. 
२०७८/७९ को हकमा २०७८ साल पिु मसान्तधभत्र गररसकन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम आवेदन आह्वान भएपश्चात इच्छुक व्यस्क्त वा समूह वा संस्थाले अनसूुची-
२ बमोस्जमको ढाुँचामा सम्बस्न्ित वडा कायाधलय माफध त नगरप्रमखुलाई सम्बोिन धनवेदन ददनपुनेछ।   

(३) उपदफा (२) बमोस्जम प्राप्त आवेदन अध्ययन गरी छनौटका लाधग कायाधलयले दफा १८ 
बमोस्जमको छनौट सधमधतमा पठाउन ुपनेछ ।  

(४) छनौट सधमधतले आवेदन ददएका व्यस्क्त वा संस्था वा समूहमध्येबाट व्यवसायको क्षेत्र, पररयोजना 
प्रस्ताव तथा प्रस्ताषवत लगानी र षफताधको प्रस्तावको आिारमा अनदुान रकम र अनदुानग्राहीका 
प्राथधमकता धनिाधरण गररनेछ । यस क्रममा सम्बस्न्ित षवियमा अध्ययन अनसुन्िान गरेका, ताधलम 
प्रस्शक्षण धलएका र लघ ुतथा घरेल ुउद्यमशीलताको सम्बन्िमा मेडपा ताधलम धलएकालाई प्राथधमकता 
ददइनेछ। 

(५) दफा १८ बमोस्जमको छनौट सधमधतको धसफाररस बमोस्जम कायाधलयले कायधक्रम कायाधन्वयन 
गनेछ। 

5. अनदुान रकमको सीमााः (१) नगरपाधलकाबाट व्यस्क्त वा संस्था वा समंहलाई उपलब्ि गराइने अनदुान 
रकम कूल कायधक्रम लागतकोो पचहत्तर प्रधतशत वा तीन लाख जनु कम हनु्छ सोही बमोस्जम 
हनेुछ। 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकै कुरा लेस्खएको भए तापधन प्राकृधतक षवपद वा प्रचधलत काननुमा 
तोषकएको लस्क्षत समूहका लाधग नगरपाधलका आफैले वा गैर सरकारी संघ संस्थाको साझेदारीमा 
सञ्चालन हनेु कायधक्रमको हकमा यो कायधषवधि लागू हनेु छैन। 

6. अनदुान रकमको धनिाधरणाः कायाधलयलो ेवाषिधक षवधनयोस्जत बजेटको सीमाधभत्र रही छनौट सधमधतको 
धसफाररसमा अनदुानग्राहीलाई उपलब्ि गराउने अनदुान रकम धनिाधरण गनेछ । 

7. अनदुानग्राहीसुँग सम्झौता गनुध पनेाः (१) कायाधलयले छनौट भएका कृषि तथा पश ुउद्यमी र लघ ुतथा 
घरेल ुउद्यम गनध चाहने व्यस्क्त वा संस्था वा समूहलाई ददइने अनदुान रकमको धनिाधरण भए पश्चात 
अनदुानग्राहीसुँग सम्झौता गनेछ र सोको जानकारी सम्बस्न्ित बैंकलाई समेत ददन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम कायाधलयले अनदुानग्राहीसुँग सम्झौता गदाध अनदुानग्राहीले आफ्नो 
तफध बाट लगानी गनध प्रस्ताषवत रकम नगदै वा ऋण धलई लगानी गने भए ऋण स्वीकृत भएको वा 
हनेु धनस्श्चत भएको बैंकको प्रधतबर्द्तापत्र र यस कायधषवधि बमोस्जम कायध सम्पादन गनध मञ्जुर भएको 
बैंकको पत्र समेत पेश गनुध पनेछ । 
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(३) उपदफा (१) बमोस्जमको सम्झौतामा अनदुानग्राहीले कायध शरुु गने समय, कायध सम्पन्न गने 
समय, अनदुान भकु्तानी हनेु बैंकको शाखा कायाधलय, आवधिक रुपमा कायध सम्पन्न गनुध पने षविय र 
सो बमोस्जम अनदुान उपलब्ि गराइने समय ताधलका अधनवायध रुपमा उल्लेख गनुध पनेछ । 

8. अनदुानको भकु्तानी बैंकमाफध त हनेु: (१) नगरपाधलकाले यस कायधषवधि बमोस्जमको अनदुान रकम 
अनदुानग्राहीलाई बैंक माफध त उपलब्ि गराउनेछ।  

(२) कायाधलयले छनौट गरेको अनदुानग्राहीले बैंक माफध त अनदुान प्राधप्तको लाधग आफूलाई पायक 
पने बैंकमा खाता खोल्न ुपनेछ । र अनदुानग्राहीकोो खाता रहेको बैंकमा अनदुान रकम जम्मा 
गररनेछ। 

9. बैंकमाफध त अनदुान भकु्तानी प्रषक्रयााः (१) कायाधलयले बैंक माफध त अनदुानग्राहीलाई अनदुानग्राहीको 
कायध सम्पादन प्रगधत प्रधतवेदनको आिारमा लगानी अनपुातमा अनदुान भकु्तानी गनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकै कुरा लेस्खएको भएतापधन अनदुानग्राहीले चाहेमा शत प्रधतशत कायध 
सम्पन्न गरेपश्चात अनदुानको एकमषु्ट रकम भकु्तानी गनध बािा पने छैन । 

10. व्यवसाय दताध गनुधपनेाः यस कायधषवधि बमोस्जम अनदुान प्राप्त गने व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय 
नगरपाधलकामा अधनवायध रुपमा दताध गनुध पनेछ । 

11. बीमा गनुधपनेाः यस कायधषवधि बमोस्जम अनदुान प्राप्त गने अनदुानग्राहीले अनदुान प्राप्त गरेको उद्यम वा 
व्यवसायको बीमा गनुध पनेछ । 

12. षववरण सरुस्क्षत राख्नपुनेाः कायाधलयले अनदुानग्राहीलाई अनदुान उपलब्ि गराउने अनदुाग्राहीसुँग भएको 
सम्झौताको षववरण अधभलेख कायाधलयमा सरुस्क्षत तवरले राख्नपुनेछ।  

13. असलु उपर गनुध पनेाः कायाधलयले यस कायधषवधि बमोस्जम प्रवाह भएको अनदुान रकमका षहनाधमना 
भएमा सम्बस्न्ित पक्षबाट सरकारी बाुँकी सरह प्रचधलत काननु बमोस्जम असलु उपर गनेछ । 

14. संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हनु कायधक्रमाः संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट 

सशतध अनदुान प्राप्त गरी मन्त्रालय र मातहतका धनकायबाट सञ्चालन हनेु कायधक्रमहरु संघीय 

सरकारबाट स्वीकृत कायधषवधि अनसुार नै सञ्चालन हनेुछन । 

15. सम्झौता बमोस्जम सञ्चालन हनेुाः यस कायधषवधिमा जनुसकै कुरा लेस्खएको भए तापधन साझेदार धनकायको 
सहयोगमा सञ्चाधलत कायधक्रम वा आयोजनाका षक्रयाकलाप सञ्चालन गदा सम्झौता वा आयोजना 
कायाधन्वयन दस्तावेज बमोस्जम सञ्चालन गररनेछ । 

16. अनदुानग्राहीले कजाध प्राप्त गनध सकनेाः अनदुानग्राहीले चाहेमा आफूले स्वाःलगानी गनुध पने रकम अनदुानको 
स्वीकृती हनुपूुवध बैंकको प्रचधलत धनयम बमोस्जम कजाध प्राधप्तको सधुनस्श्चतता गनध सकनेछ। 

17. यास्न्त्रकरणमा अनदुानाः (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, आिधुनक कृषि यास्न्त्रकरण उपकरण तथा औजार तथा आफ्नो 



 

5 
 

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 गनुधपनेछ । 

(३) उल्लेस्खत अनदुान कायधक्रम नगरपाधलकाको स्वीकृत बजेट तथा साझेदार धनकायको समन्वयमा 
लागत सीमा धभत्र रही सूचना, धनवेदन संकलन तथा छनौट प्रषक्रया परुा गरी संचालन गररनेछ। 

(४) कायधसम्पादन प्रधतवेदन पश्चात अनदुान रकम सम्बस्न्ित उद्यमी व्यवसायोीलाई बैंक माफध त 
उपलब्ि गराइनेछ। 

18. अनदुानग्राही छनौट सधमधताः (१) नगरपाधलका स्तरमा अनदुानग्राहीका छनौट गनध देहाय बमोस्जमको 
छनौट सधमधतको गठन गररनेछ । 

(क) नगर प्रमखु                         –संयोजक 

(ख) नगर उपप्रमखु    –सदस्य 

(ग) प्रमखु प्रशासकोीय अधिकृत             –सदस्य  

(घ) षवियगत सधमधत संयोजक             –सदस्य 

(ङ) नगरप्रमखुले मनोधनत गरेको एक जना मषहला  

सषहत  दईु जना कायधपाधलका सदस्य     –सदस्य 

(च) सम्बस्न्ित महाशाखा/शाखा प्रमखु         –सदस्य सस्चव 

(२) छनौट सधमधतले आवश्यकता अनसुार बढीमा २ जना षवज्ञ सदस्य सधमधतका बैठकमा 
आमन्त्रण गनुध पनेछ । 

(३) छनौट सधमधतले अनसुचुी-५ को ढाचाुँमा मलु्याङ्कनका आिार धनमाधण गरी मलु्याङ्कन गनेछ। 

(४) अनदुानग्राही छनौट सधमधतको सस्चवालय नगरपाधलकामा रहनेछ।  

19. अनगुमन तथा मलु्याङ्कनाः यस कायधषवधि बमोस्जम सञ्चाधलत कायधक्रमको दफा १८ बमोस्जमको 
सधमधतबाट आवश्यकता अनसुार अनगुमन तथा मलु्याङ्कन हनेुछ । 

20. प्रधतवदेनाः सम्पादन गरेका कायधको प्रगधत प्रधतवेदन अनसुचुी-२ र ३ बमोस्जमको ढाुँचामा सम्बस्न्ित 
शाखाले तयार गनुध पनेछ । 

21. षववरण प्रकाशन गनुध पनेाः कायाधलयले अनदुानग्राहीको नाम सषहतको षववरण तै्रमाधसक रुपमा आफनो 
वेबसाइट माफध त प्रकाशन गनुध पनेछ । 

22. गनुासो व्यवस्थापनाः (१) अनदुानग्राहीले अनदुान प्राधप्तका सम्बन्िमा कुनै गनुासो भएमा नगर प्रमखु 
समक्ष धनवेदन ददन सकनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम अनदुानग्राहीबाट कुनै गनुासो सम्बोिन गनध नगर प्रमखुको संयोजकत्वमा 
षवियगत सधमधत संयोजक र सम्बस्न्ित षवियगत महाशाखा/शाखा प्रमखु सदस्य रहेको गनुासो 
व्यवस्थापन इकाई रहनेछ।  
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(३) उपदफा (१) बमोस्जम अनदुानग्राहीबाट कुनै गनुासो प्राप्त भएकोमा उपदफा (२) बमोस्जमको 
गनुासो व्यवस्थापन इकाईले त्यस्तो गनुासो प्राप्त भएको धमधतले १५ ददनधभत्र धनरुपण गनुध पनेछ ।  

23. लागत सहभाधगता अनदुानाः यस नगरपाधलकाले संघ, प्रदेश तथा साझेदार धनकायसुँग साझेदारीमा कोल्ड 
स्टोर, बहउुदे्दश्शीय भवन, हाट बजार, कृषि उपज संकलन केन्द्र आदद धनमाधण सञ्चालन र व्यवस्थापनमा 
लागत साझेदारी जनाउन सकनेछ। 

24. सेवाग्राहीलाई ददइने सहधुलयत उल्लेख गनुध पनेाः यस कायधषवधि बमोस्जम अनदुान प्राप्त गरी सेवा प्रवाह 
गने अनदुानग्राहीले सम्बस्न्ित सेवामा सेवाग्राहीलाई सहधुलयत दरमा सेवा प्रवाह गने व्यवस्था 
सम्झौताको शतधमा नै उल्लेख गरी लागू गनुध पनेछ। 

25. दोहोरा सषुविा धलन नपाउनेाः अनदुानग्राहीले एकै प्रकृधतको कामको लाधग एक भन्दा बढी धनकायबाट 
अनदुान प्राप्त गनध सकने छैन । एकै प्रकृधतका कामको लाधग एक भन्दा बढी धनकायबाट अनदुान 
प्राप्त गरेको देस्खएमा ३ बिध सम्म सोही प्रकृधतका र अन्य अनदुान समेत प्रदान गररने छैन । 

26. अनदुानग्राही स्जम्मेवार हनेुाः (१) कुनै षवशेि कारणवश वा काबू बाषहरको पररस्स्थधत परी सम्झौता 
अनरुुप तोषकएको समयसीमा धभत्र कायध सम्पन्न हनु नसकी अनदुान रद्द भएमा वा अनदुानको रकम 
पूरा भकु्तानी नभएमा अनदुानग्राही स्वयं स्जम्मेवार हनेुछ । 

(२) अनदुानबाट प्राप्त यन्त्र  वा उपकरण वा सामाग्री वा बस्तभुाउको अनदुान प्रापकले संरक्षण 
गनुधपनेछ । सामूषहक उपयोग हनु सकने सामाग्री तथा बस्तभुाउको यथोस्चत संरक्षण, सरुक्षा हनु नसकी 
हानी भएको पाइएमा अनदुानको लागत रकम अनदानग्राहीबाट असलु उपर गनध बािा पनेछैन। 

27. अनदुान प्राप्त गने पररयोजना/कायधक्रम रद्द गनध सकने वा सम्झौता रद्द गनेाः कुनै कारणवश प्रचधलत ऐन 
काननु षवरुर्द् भएमा वा सम्झौता बमोस्जम कायाधन्वयन नभएमा वा कारणवश कायाधलयले कायधक्रम 
अगाडी बढाउन उपयकु्त नदेखेमा पूवध जानकारी ददई सम्झौता रद्द गने वा अनदुानको रकम पूरा 
भकु्तानी नददन सकने सम्मको कारबाही हनेुछ । 

28. अनदुान कायधक्रमको सूची: वाषिधक स्वीकृत कायधक्रम अनसुार सञ्चालन गररने अनदुान कायधक्रमको 
सूची अनसुचुी-१ बमोस्जम हनेुछ। अनसूुची-१ मा संशोिन वा थप गनुधपने भएमा हरेक आधथधक विधको 
साउन मषहनाधभत्र कायधपाधलकाबाट धनणधय गरी सावधजधनक गनुधपनेछ। 

29. संशोिन/बािा अड्काउ फुकाउ सम्बन्िी व्यवस्था:- यस कायधषवधिको कायाधन्वयनमा कुनै बािा अड्काउ 
आइपरेमा कायधपाधलकाको धनणधयबाट संशोिन वा बािा अड्काउ फुकाउन गनध सषकनेछ। 

30. षवषविाः यस कायधषवधिमा उल्लेख नभएका कुराहरुको हकमा प्रचधलत कानून अनसुार हनेुछ ।  
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अनसूुची-१ 

(दफा २ को खण्ड (ग) सुँग सम्बस्न्ित) 
अनदुान रकम उपलब्ि हनेु 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 संकलन केन्द्र धनमाण कायधक्रम 

५ धमस्ल्कङ्ग मेधसन षवतरण कायधक्रम 

६ मास ुस्चस्यान घर स्थापना कायधक्रम 

७ पशजुन्य पदाथध उत्पादन, षवषवधिकरण र बजाररकरण कायधक्रम 

८ पश ुबिशाला धनमाधण तथा सिुार कायधक्रम 

९ साना डेरी प्रशोिन केन्द्र स्थापना कायधक्रम 

१० मत्स्य ह्याचरी धनमाधण एवं व्यवस्थापन कायधक्रम 

११ पषु्पखेती तथा नसधरी धनमाधण कायधक्रम 

१२ मत्स्य उत्पादन कायधक्रम 

१३ 
व्यवसाषयक गाईभैसी तथा बाख्रा फामधहरुलाइ गोठ धनमाण/ सदुृषढकरण तथा जैषवक सरुक्षा 
कायधक्रम 

१४ मास ुपसल धनमाधण/सिुार 

१५ डेरी पसल धनमाधण/सिुार 

१६ सामदुाषयक वन तथा खेर गएका जग्गामा घाुँसखेती षवकास कायक्रम 

१८ मास ुबजार व्यवस्थापन कायक्रम 

१८ स्चधलङ्ग भ्याट स्थापना कायधक्रम 

१९ कुखरुाका ह्याचरी स्थापना कायधक्रम 

२० रैथाने बाली उत्पादन प्रवर्द्धन कायधक्रम 

२१ बीउ उत्पादन, प्रशोिन तथा भण्डारण सहयोग 

२२ प्राङ्गाररक कृषि प्रवर्द्धन अधभयान कायधक्रम 

२३ साझेदारीमा कृषि तथा पशपुन्छी पूवाधिार षवकास कायधक्रम 

२४ स्थानीय प्रजाधतका पन्छी पालन कायधक्रम 
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क्र.सं. कायधक्रम 

२५ गाई, भैंसी, बाख्रा पालन आदद कायधक्रम 

२६ गलैचा, हाते कागज, ढाका लगायत मूल्य अधभषवषर्द् सम्बन्िी उद्योग 

२७ धसलाई बनुाई/कटाई,  

२८ षकराना तथा अन्य पसल व्यवसाय 

२९ ग्रील व्यवसाय 

३० फधनधचर व्यवसाय 

३१ साबनु बनाउने, मैनबत्ती बनाउने, अगरबत्ती बनाउने, बेकरी व्यवसाय 

३२ हस्तकला, मूधतधकला, वास्तकुला, स्चत्रकला, काष्टकला लगायतका कायधक्रम 

३३ अन्य लघ ुतथा घरेल ुउद्यम व्यवसाय 
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cg';'rL–@ 

-bkmf $ sf] pkbkmf -@_ ;Fu ;DalGwt_ 

 

>L gu/ k|d'vHo", 

;"o{ljgfos gu/kflnsf, 

gu/sfo{kfnlsfsf] sfof{no,  

s6'~h], eStk'/ 
 

ljifo: कृषि, पशपंुक्षी तथा अन्य व्यवसाय र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन अनदुान कायधक्रम ;DaGwdf . 
 

k|:t't laifodf o; sfof{noaf6 ldlt @)=======.==========.========== ut] k|sflzt ;"rgf adf]lhd

d ==================================/ ================================== kmd{÷;d'x÷;+:yfn] कृषि, 
पशपंुक्षी तथा अन्य व्यवसाय र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन अनदुान कायधक्रम cGtu{t tkl;ndf pNn]lvt 

sfo{s|d ;+rfng ug{sf] nflu of] lgj]bg k]z u/]sf] 5' . 

 

l;=g= sfo{qmdsf] gfd ls|ofsnfksf] ljj/0f s"n cg'dflgt nfut 

?= 

dfu ul/Psf] 

cg'bfg /sd ?= 

s}lkmot 

      
 

;+nUg sfuhftx?M 

!= kmd{÷;d'x÷;+:yf btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

@= s/ r'Qmf÷tyf ut cf=j=sf cl86 l/kf]6{sf] k|ltlnlk  

#= ;+:yfsf] lg0f{o k|ltlnlk 

$= j8f sfof{nosf] l;kmfl/; kq 

%= wgL k'hf{sf] k|ltlnlk 

^= gful/stfsf] k|ltlnlk 

&= ;b:ox?sf] ljj/0f kmf/d (;+:yf jf ;d"x eP) 

 

lgj]bssf] 

gfd, y/ : 

7]ufgf  : 

b:tvt : 

df]jfOn g+ : 

;+:yf jf ;d"x eP 

;+:yf jf ;d"xsf] gfd : 

7]ufgf    : 

;+:yfsf] 5fk   :
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अनसूुची-३ 
(दफा १९ सुँग सम्बस्न्ित) 

माधसक प्रगधत प्रधतवेदनको ढाुँचा 
cfly{s aif{ M                  

dlxgf M 

qm=

;+= 

ah]6 

pklzif{s 

gDa/ 

sfo{s|d j8f g+ sfof{noaf6 lgsf;f 

/sd 

?

= 

cg'bfgu|flxnfO{ 

e'QmfgL ePsf] 

/sd ?= 

s}lkmot 

o; 

dlxgfsf] 

xfn 

;Ddsf] 

o; 

dlxgfsf] 

xfn 

;Ddsf] 
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अनसूुची-४ 

(दफा १९ सुँग सम्बस्न्ित) 
sfof{non] tof/ ug]{ q}}dfl;s tyf jflif{s k|utL k|ltj]bg 9fFrf 

cfly{s aif{ M 

qm=;+= ah]6 

pklzif{s 

gDa/ 

sfo{qmd j8f cg'bfg 

u|flxsf] 

gfd 

cg'bfg 

u|fxLsf] 

kmd{ jf 

sDkgLsf] 

gfd 

sfof{no 

af6 

hDdf 

ePsf] 

clu|d 

lgsf;f 

/sd 

?= 

cg'bfg 

u|flx 

nfO{ 

e'Qmfg 

ePsf] 

/sd 

?

= 

lkmtf{ 

bflvnf 

ePsf] 

cg'bfg 

/sd ?= 

s}lkmot 
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cg';'rL–% 

-bkmf !& sf] pkbkmf -#_ ;Fu ;DalGwt_ 

sfo{qmdsf] gfd M कृषि, पशपंुक्षी तथा अन्य व्यवसाय र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कायधक्रम  
cfjZos of]Uotf 

क. cfj]bs sfg'g adf]lhd btf{ eO{ :yfoL n]vf gDa/ lnPsf] x'g'kg]{ 5 . 

ख. ;d"xn] cfj]bg lbFbf lghsf] g]t[Tjdf slDtdf # b]lv % hgf / ;+:yfn] lgj]bg lbFbf 

sDtLdf !) 3/w'/L nfO{ clgjfo{ ;d]6]/ k|:tfj tof/ ug'{kg]{ 5 . 

ग. k'/fgf] ;+:yf eP cfj]bsn] n]vfk/LIf0f s/ r'Qmf Pj+ gljs/0f k'/f lgoldt u/]sf] 

x'g'kg]{5 . 

घ. cfj]bsn] lgj]bgsf ;fy cfkm\gf] lgdf{0f sfo{sf] k|fljlws l:6d]6 / cfufdL sfo{of]hgf 

;lxtsf] sfo{s|d k|:tfj k]z ug'{kg]{ 5 . 

ङ. a}Fssf] shf{ l:js[tL ePsf] eP ;f]sf] k|df0f ;d]t ;+nUg ug'{kg]{5 .   

 

:ynut k|dfl0fs/0f d"NofÍg kmf/d 

qm=;= dNofÍgsf 

;rsx? 

cÍef/ kfKtfÍ 

! ef}lts Ifdtf #)  
!=! cfjbssf] k[i7eld / k|:tfljt sfo{qmd aLr tfndn eP÷gePsf] !)

) 

 
!=@ eljiodf sfo{qmd lj:tf/sf] nflu ;+efjgf 5÷5}g ^  
!=# Joj;fo cg';f/ k"jf{wf/x?sf] Joj:yf -hUuf tyf ejg cflb_ &  
!=$ ef}lts pko'Qmtf &  
@ k|fljlws Ifdtf @)  
@=! k|:tfljt sfo{qmd;Fu d]n vfg] s[ofsnfkdf xfn ;+nUgtf 5÷5}g *  
@=@ cfj]bs;Fu ;DalGwt ljifosf] tflnd÷sfdsf] cg'ej 5÷5}g !@  
# ljQLo Ifdtf #)  
#=! -df}h'bf k'FhL, nlIft ju{af6 x'g] nufgL ;xeflutf, k|:tfjssf] cGo 

lgsfoaf6 h'6fpg ;Sg nufgL cflb_ 

@)  

#=@ k|:tfjsn] nfut ;fembf/Lsf k|ltj4tf cg';f/sf ;efJotf !)  
$ /f]huf/L / lbuf]kgfsf] ;+efjgf @)  
$=! /f]huf/L l;h{gf / hLljsf]kfh{gdf kfg]{ of]ubfg  !)  
$=@ sfo{s|dsf] lg/Gt/tf Pj+ lbuf]hgfsf] ;+efjgf !)  
 s"n hDdf !))  

 


