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खण्ड १.- पषृ्टभलूम: 

कृषकहरुिाई उनीहरुिे उत्पादन गरेको कृवष िा पशजुन्य उत्पादनमा उत्पादनको आधारमा आलथयक सहयोग 
गदै कृवष पेशामा आकषयण बढाउने उदेश्यिे संस्थागि रुपमा कृवष उपज बेचलबखन गने कृषक िथा 
व्यिसायीिाइ संगठिि बजारमा गणुस्िरीय खसी/बोका/माछा/लबउलबजन/िरकारी/फिफूि आठदको लबविको 
आधारमा अनदुान उपिब्ध गराउने उदेश्यिे रामपरु नगरपालिकािे कृवष व्यिसाय प्रिधयन ऐन २०७४ को 
दफा .....को उपदफा .......अनसुार “उत्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन अनदुान काययविलध २०७७” स्िीकृि गरर 
िाग ुगरेको छ |  

खण्ड २.- संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र पररभाषा : 
२.१ यो काययविलधको नाम “उत्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन अनदुान काययविलध, २०७७” रहेको छ | 
२.२ यो काययविलध स्िीकृि भएको लमलिबाट िाग ुहनुछे | 
२.३ लबषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययविलधमा  

क) ‘’काययपालिका” भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको काययपालिकािाई सम्झन ुपदयछ | 
ख) “कृवष सहकारी” भन्नािे लनयमानसुार दिाय भएका कृवष सहकारीिाइ बझु्नपुदयछ | 
ग) “कृवष शाखा” भन्नािे यस नगरपालिकाको कृवष शाखा िा उपशाखा िा इकाई िा कृवष सेिा 

केन्रिाई जनाउनछे | 
घ) “प्रोत्साहन अनदुान” भन्नािे रामपरु नगरपालिकामा एक बषयमा एक जना कृषकिे िोवकएको 

पररमाणमा िोवकएको कृवष उपजको उत्पादन गरर कृवष सहकारी माफय ि लबवि वििरण गरे 
बापि प्राप्त गने अनदुान िाइ सम्झन ुपदयछ | 

ङ) “सलमलि” भन्नािे खण्ड ६ को दफा ६.१ बमोक्षजम गठिि प्रोत्साहन अनदुान ब्यिस्थापन 
सलमलििाई सम्झन ुपदयछ | 

खण्ड ३ –उद्दशे्य 

क) कृवष उत्पादनको गणुस्िर कायम गरी उत्पादन गने िेत्रिाई प्रलिस्पधायत्मक,प्रलिविि एबम ठदगो 
बनाउन प्रोत्शाहन गने, 

ख) साना कृषकहरुिाई सहकारीमा आिद्द गराई उत्पाठदि कृवष उपजिाई संगठिि बजारमा लबवि गने | 
ग) कृषकस्िरमा गणुस्िरीय बीउको उपिब्धिा सलुनक्षिि गरी उत्पादन र बठृद्द गने | 
घ) कृवष उत्पादनमा आिद्ध कृषकहरुको मनोबि उच्च राखी लनजहरुको िगानीिाई सलुनक्षस्चििा प्रदान 

गने | 
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खण्ड ४ –काययिम संचािन प्रविया िथा अनदुान सम्बक्षन्ध मापदण्ड   

४.१ काययिम संचािन प्रविया : काययकम संचािन प्रविया देहाय बमोक्षजम हनुेछ :- 

क) खसी िथा बोकापािन, गाइ/भैसी पािन, िरकारी खेलि, फिफुि खेलि, लबउ उत्पादन िगायिको 
बािी बस्िकुो उत्पादन गरी यस उत्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन काययिममा सहभागी हनु चाहन े
इच्छुक कृषक/फमय/सहकारीहरुिाई िक्षिि गरी कायायियिे ३० ठदने सूचना प्रकाशन गने छ | 

ख) प्रस्िािकहरुिे कायायियिे उपिब्ध गराएको ढााँचामा लनिेदन र सूचना अनसुारका कागजािहरु 
सवहि प्रस्िाब ियार गरी पेश गनुय पनेछ | यसरी प्रस्िाब पेश गदाय आिद्ध कृषकहरुको सम्पूणय 
वििरण पेश गनुयपनेछ | 

ग) पेश भइ आएका प्रस्िाबहरुिाई प्रोत्साहन अनदुान व्यिस्थापन सलमलििे अध्ययन/स्थिगि 
अनगुमन गरी छनौट भएका प्रस्िाबहरु कायायियिाई लसफाररस गने छ |  

घ) सम्झौिा पलछ अनदुानग्राहीहरुिाई िोवकए बमोक्षजम अनदुान रकम बैंवकंग प्रणािी माफय ि भकु्तानी 
गररनेछ | 

ङ) प्रोत्साहन अनदुान अधयबावषयक िा बावषयक अिलधका िालग समेि प्रदान गनय सवकनेछ | 
च) आिेदक प्राप्त भइ उत्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन अनदुान काययिममा िालग स्िीकृि भएका 

प्रस्िािकको हकमा बावषयक स्िीकृि काययिममा भएको बजेट अपगु भएको अिस्थामा बजेट 
व्यिस्था भए अनसुार आगामी आलथयक बषयमा समेि सहयोग गनय बाधा पने छैन | 

छ) काययिममा आिद्ध हनु चाहने इच्छुक समूह सहकारी िा कम्पलन िथा आिद्ध सदस्यहरुिे 
प्रस्िाविि बािी िथा बस्िहुरुको अलनिायय लबमा गरेको हनुपुनेछ | 

ज) बावषयक काययिममा आिद्ध हनु चाहने इच्छुक समूह सहकारी िा कम्पलन िथा आिद्ध सदस्यहरुिे 
प्रस्िाविि बािी िथा बस्िहुरुको उत्पादन प्रत्येक बषय िमश : कक्षम्िमा १० प्रलिशििे अलनिायय 
िृवद्ध गरेको हनु ु पनेछ | उत्पादन िृवद्ध नगरेका सहकारी समूह िथा कम्पलनहरुिाई प्रोत्साहन 
अनदुान उपिब्ध गराईनेछैन | 

४.२ अनदुान/अनदुानग्राही सम्बक्षन्ध मापदण्ड: उत्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन अनदुानग्राही छनौटको 
मापदण्ड देहाय बमोक्षजम हनुछे :-  

ि.स  बािी बस्िकुो 
वििरण  

अनदुान ठदन ेअधारहरु  कसिाई 
ठदन/ेकलि   

प्रमाक्षणि गने आधारहरु  

१  माछा/मास ु
(खसी/बोका 
/रााँगा/माछा) 

 एक आलथयक बषयको कालियक 
मवहना देक्षख अको आलथयक 
बषयको असोज मवहनासम्म 
माछा/मासकुो कारोबारको 
अलभिेख पेश गनुय पने, 

 खसी बोकाको हकमा प्रलि 
सहकारीबाट १००, रााँगाको 

कृवष सहकारी 
/बहउुदेश्यीय 
सहकारी  

 
 
 

सहकारी सदस्यहरुको पशपुन्छी 
पािनको अलभिेख, 
नगरपालिकाको लबषयगि 
शाखाको प्राविलधक लनरीिण 
सवहिको प्रलििेदन, लबमा गरेको 
प्रमाण, सहकारीको खररद लबवि 
अलभिेख, सहकारीिे कृषकिाइ 
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हकमा प्रलि सहकारी २० 
िटा कारोबार गरेको हनु ु
पने, प्रलि सदस्य 
खसी/बोका/माछा  कक्षम्िमा 
१०० केजी उत्पादन र 
रााँगा ३०० केजी कारोबार 
गरेको हनु ुपने , 

 माछाको हकमा प्रलि सदस्य 
कक्षम्िमा २५० केजीका 
दरिे एक सहकारीको ५ 
मे.ट. बावषयक कारोबार 
गरेको हनुपुने | 

 

भकु्तानी गरेको अलभिेख, लबवि 
गरेको पसि/व्यिसायीको 
नाम,िेगाना र सम्पकय  न. 

२  दधु उत्पादन   एक आलथयक बषयको कालियक 
मवहना देक्षख अको आलथयक 
बषयको असोज मवहनासम्म 
दधुको कारोबारको अलभिेख 
पेश गनुय पने, 

 सहकारी संस्था िा कम्पनीिे 
संस्थागि रुपमा खररद 
लबवि गरेको हनुपुने, 

 प्रलि 
समूह/सहकारी/कम्पनीिे 
मालसक औसि कक्षम्िमा 
५००० लिटर दधु 
उत्पादन/लबवि गरेको हनु ु
पने र बावषयक कक्षम्िमा 
२५० ठदन दधुको कारोबार 
गरेको हनुपुने  

 प्रलि सदस्य गाइ/भैसी   को 
दधु उत्पादन/लबवि कक्षम्िमा 
बावषयक २५०० लिटर हनु ु
पने, 
 

 

कृवष सहकारी 
/बहउुदेश्यीय 
सहकारी /कम्पलन  

 
 

सहकारी सदस्यहरुको पशपुन्छी 
पािनको अलभिेख, 
नगरपालिकाको लबषयगि 
शाखाको प्राविलधक लनरीिण 
सवहिको प्रलििेदन, लबमा गरेको 
प्रमाण, सहकारीको खररद लबवि 
अलभिेख, सहकारीिे कृषकिाइ 
भकु्तानी गरेको अलभिेख, लबवि 
गरेको पसि/व्यिसायीको 
नाम,िेगाना र सम्पकय  न. 

३  खाद्यान्न िथा आि ु
लबउ उत्पादन  

 एक आलथयक बषयको कालियक 
मवहना देक्षख अको आलथयक 
बषयको असोज मवहनासम्म 
खाद्यान्न, दिहन, िेिहन, 

कृषक 
समूह/सहकारी  

श्रोि िा मूि लबउ खररदको लबि, 
लबउ उत्पादनको पूिय जानकारी 
फारम, खेि लनरीिण गरेको 
प्रमाण, मान्यिा प्राप्त 
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आि ु उत्पादन/लबविको 
अलभिेख पेश गनुय पने,  

 कृषक समूहको हकमा प्रलि 
सदस्य प्रलि बषय कक्षम्िमा 
२०० केजी र 
समहु/सहकारीिे िे प्रलि 
बषय कक्षम्िमा १००० केजी 
श्रोि लबउ उत्पादन गरी 
प्रामाक्षणकरण गरेको हनुपुने  

 उन्नि लबउको हकमा कृषक 
समहुिे कक्षम्िमा प्रलि सदस्य 
४०० केजी र प्रलि समूह 
प्रलि बषय २००० केजी र 
सहकारीको हकमा प्रलि बषय 
कक्षम्िमा १०००० केजी 
उन्नि लबउ उत्पादन गरी 
ट्यालगंग गनुय पने  

 आि ु लबउ उत्पादनको 
हकमा मिु लबउको ३०० 
केजी, प्रमाक्षणि लबउ १ र २ 
को कक्षम्िमा २००० केजी 
र उन्नि लबउको कक्षम्िमा 
३००० केजी प्रलि सदस्यिे 
उत्पादन गरेको हनु ुपनेछ |  

 स्िदेशमा नै विकास भइ 
सकु्षचकृि भएका जािहरुमा 
मात्र यस्िो अनदुान उपिब्ध 
गराईने  

  
 

प्रयोगशािाबाट बीउ 
पररिण/प्रमाणीकरण गरेको 
प्रलििेदन िथा प्रमाण, 
समूह/सहकारीिे सदस्यहरुबाट 
बीउ खररद गरेको अलभिेख, 
लबवि वििरण गरेको थोक 
लबिेिा िा पसिको नाम,िेगाना 
र सम्पकय  न., भकु्तानीको 
अलभिेख    

४  प्याज/मसिाबािी/
िरकारी /फिफुि  

 एक आलथयक बषयको कालियक 
मवहना देक्षख अको आलथयक 
बषयको असोज मवहनासम्म 
कक्षम्िमा प्रलि सदस्य प्रलि 
िषय १००० केजी सम्म र 
प्रलि सहकारी बषयमा 
कक्षम्िमा ५० टन उत्पादन   

 

कृषक 
समूह/सहकारी  

सहकारी/समहु  सदस्यहरुको 
खेलि गरेको िेत्रफि र 
उत्पादनको  अलभिेख, 
नगरपालिकाको लबषयगि 
शाखाको प्राविलधक लनरीिण 
सवहिको प्रलििेदन, लबमा गरेको 
प्रमाण, सहकारी/समूहको खररद 
लबवि अलभिेख, सहकारी/समहुिे 
कृषकिाइ भकु्तानी गरेको 
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अलभिेख, लबवि गरेको 
पसि/व्यिसायीको नाम,िेगाना र 
सम्पकय  न. 

 

४.३ प्रोत्साहन रकमको मापदण्ड :  

क) क्षजउदो खसी/बोकाको हकमा कक्षम्िमा बावषयक १०० केजी लबवि वििरण गने कृषकिाइ 
बढीमा प्रलि केजी रु २० को दरिे, क्षजउदो रााँगाको हकमा प्रलि केजी रु १५का दरिे, 
माछाको हकमा प्रलि केजी रु १०को दरिे र गाइ/भैसीको दधुको हकमा प्रलि लिटर रु ३ 
को दरिे प्रोत्साहन स्िरूप कृषक िा संस्थािाई अनदुान उपिब्ध गराईनेछ | 

ख) प्याज,मसिाबािी,िरकारी िथा फिफुिको हकमा बढीमा प्रलि केजी रु.२ का दरिे प्रोत्साहन 
स्िरूप अनदुानग्राही सस्थािाई अनदुान उपिब्ध गराईनछे |  

ग) खाद्दान्न लबउको लबउको हकमा स्रोि लबउमा बढीमा प्रलि केजी रु.८ का दरिे, उन्नि लबउमा 
बढीमा प्रलि केजी रु.५ का दरिे प्रोत्साहन स्िरूप अनदुानग्राही सस्थािाई अनदुान उपिब्ध 
गराईनेछ | 

 

खण्ड ५: प्रोत्साहन रकम भकु्तानी प्रविया   
5.1.यस काययिम अन्िगयि सहभागी हनुे कृषक िा उद्दमीिे अनदुान रकम माग गदाय दफा ५ 

अनसुारको प्रविया परुा गरी आिश्यक प्रमाक्षणि कागजाि लसि लबि लबजकहरु संिग्न राखी 
प्रोत्साहन रकम भकु्तानीको िालग लनिेदन ठदनपुने छ | पेशा भएका वििरणमा कुनै वकलसमका 
कैवफयि भेवटए िा झिुा िहरेमा प्रोत्साहन रकम भकु्तानी गनय बाध्य हनुछैेन र आिस्यक परे  
कानूनी कारिाही समेि अगाडी बढाउन सक्नेछ | 

5.2.यसरी भकु्तानी गदाय बावषयक िा अधयिावषयक गरर एक िा दईु वकस्िामा भकु्तानी गनय सवकनेछ | 
 

खण्ड ६: प्रोत्साहन अनदुान व्यिस्थापन सलमलिको व्यिस्था, काम/कियब्य र अलधकार :  
६.१ सलमलिको व्यिस्था : उत्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन अनदुान काययिम संचािन गनय देहाय 

बमोक्षजमको सलमलि गिन हनुेछ :- 

क) संयोजक नगर प्रमखु िा लनजिे िोकेको काययपालिका सदस्य  

ख) सदस्य प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि  

ग) सदस्य आलथक विकास सलमलि संयोजक 

घ) सदस्य नगर प्रमखुिे िोकेको काययपालिका सदस्य  

ङ) सदस्य आलथयक प्रशाशन शाखा प्रमखु  

च) सदस्य पशसेुिा शाखा प्रमखु  
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छ) सदस्य सक्षचब कृवष शाखा प्रमखु   

 

       सलमलििे आिस्यकिा अनसुार२ जना लबज्ञ िा पदालधकारी िा सहयोगी आमन्त्रण गनय सक्नेछ |  

  

६.२  सलमलिको काम/कियब्य र अलधकार : प्रोत्साहन अनदुान व्यिस्थापन सलमलििे प्रस्िाब मलुयांकन गने, 
प्रस्िाब उपर छिफि गरर औक्षचत्यका आधारमा अनदुानग्राही छनौट गने, प्रस्िाब मलुयांकनका 
आधार ियार पाने, मापदण्डको ब्याख्या गने, आिस्यक परे छुटै्ट मलुयांकन काययदि गिन गरी 
स्थिगि प्रमाणीकरण गराउने गनय सक्नछे |  

 

खण्ड ७ विविध :- 
७.१ आलथयक प्रशासन सेिा : प्रस्िाब प्रोत्साहन अनदुान ब्यिस्थापन सलमलिको लसफाररसको आधारमा कायाय 

ियिे स्िीकार गरी काययविलधमा भएको व्यिस्था बमोक्षजम सम्झौिा गनेछ |  

७.२ अनगुमन : यस काययिमको अनगुमन काययिम व्यिस्थापन सलमलि,सम्बक्षन्धि काययियिे सयकु्त िा 
छुटाछुटै्ट गनय सक्नेछ | व्यिस्थापन सलमलििे अनगुमनको िागी आिस्यक अन्य कमयचारी, पत्रकार 
िा जनप्रलिलनलध आमन्त्रण गनय सक्नेछ |      

७.३ संसोधन िथा हेरफेर :  यस काययविलधको काययन्ियनिाई थप व्यिक्षस्थि र प्रभाबकारी बनाउन नगर 
काययपालिकािे आिस्यकिा अनसुार संसोधन िथा हेरफेर गनय सक्नेछ | 

७.४ प्रचलिि कानून िाग ुहनु े: यस काययिम काययन्िनको सम्बन्धमा यस काययविलधमा ब्यबस्था भएकोमा 
सोही बमोक्षजम िथा अन्य व्यबस्थाका सम्बन्धमा प्रचलिि कानून बमोक्षजम हनुछे | 

 

 

 

 

       

 

 

  


