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यवसाियक कृिष तथा पशुप छी पालन यवसायका लािग याज अनदुान काय म कायिविध, २०७७ 

िमित २०७७/१०/२८ कायपािलकाको बैठकबाट वीकृत 

तावना: भिूमका थान नगरपािलकाका यवसाियक कृषकह लाई याज अनदुान काय मबाट रोजगारीको जृना गन, 
कृषकह लाई यवसाियक बनाई आय आजनमा विृ द गनकुा साथै उनीह को जीवन तरमा सधुार गन उ े यले भिूमका थान 
नगरपािलकाले थािनय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोिजम" यवसाियक कृिष तथा पशुप छी पालन 
यवसायका लािग याज अनुदान काय म कायिविध, २०७७"बनाएको छ । 

प र छेद-१ 
ारि भक 

१. संि  नाम र ार भ; (१) यस कायिविधको नाम" यवसाियक कृिष तथा पशुप छी पालन यवसायका लािग 
याजकजा काय म कायिविध, २०७७"रहकेोछ । 

(२) यो कायिविध नगरकायपािलकाको बैठकबाट पा रत भइ राजप मा कािशत भएपिछ तु त ार भ हनेछ । 
२. प रभाषा: िबषय वा संगले अक  अथ नलागमेा यस कायिविधमा: 

क) "काय म" भ नालेभिूमका थान नगरपािलकाको वीकृत बािषक काय म अनसुार यवसाियक कृिष तथा पशपु छी 
पालन यवसायका लािग याज अनदुान काय म स झनपुछ । 

ख) "क पनी" भ नाले क पनी एन २०६३ बमोिजम थािपत क पनी स झनपुछ । 
ग) "कायालय" भ नाले भमुकेा थान नगर कायपािलकाको कायालयलाई स झनपुछ । 
घ) "वेरोजगार यि  वा समूह"भ नाले भिूमका थान नगरपािलका िभ  बसोवास गन आय आजनका कुनै पिन पेशा, 

यवसाय तथा काममा िनयिमत पमा संल न नभएका यि लाई स झनपुछ । 
ङ) "कृषक" भ नाले यस कायिविध बमोिजम याज अनदुानका लािग यो य यवसाियक कृषकलाई स झनपुछ । 
च) " यवसाय वा उ म"भ नाले यस कायिविधको अनसुचूी-२ मा उ लेख ग रएका यवसायमा म तथा पुँजी लगानी 

ग रएको कायलाई स झन ुपछ । 
छ) "िनवेदक वा ऋणी" भ नाले अनसुचूी-२ मा उ लेिखत यवसाय संचालन ग ररहकेा वा गन यि , समहू, सं था वा 

क पनी स झनपुछ । 
ज) " याज अनुदान" भ नाले यस काय म माफत यवसाियक कृषकलाई दान ग रने याज अनदुान स झनपुछ । 
झ) " यवसािय कृिष तथा पशुप छी कजा" भ नाले यवसाियक पमा ग रएको कृिष तथा पशजु य यवसाय र सो 

स ब धी उ ोग यवसायका लािग वाह भएको वा हने कजा स झनपुछ । 
ञ) "बक"भ नाले यस कायिविध अनसुार संचालन हने काय म काय वयनका लािग नगरपािलकासंग सहकाय गन 

नेपाल रा  बकबाट इजाजत ा  बक तथा िव ीय सं था स झनपुछ । 
ट) "बक तथा िवि य सं था" भ नाले नेपाल रा  बकबाट इजाजत ा  क, ख, ग र घ वगका बक तथा िव ीय सं था 

स झनपुछ । 
ठ) "समूह"भ नाले फरक प रवारका क तीमा तीन दिेख पाँच जना स मको सद य सं या रहकेो १८ बष उमरे परुा भइ 

६० बष स म उमेरभएका यि ह  िमलरे गठन भएको समहू स झनपुछ ।  
ड) "सं था" भ नाले चिलत काननु बमोिजम थािपत फम, कृषक समहू, सहकारी सं था, घरेलु उ ोग वा लघ ुउ मका 

पमा दता भएको यवसाय स झनपुछ । 
ढ) "भ डारण" भ नाले कुनै पिन कृिष उपज (तरकारी, फलफूल, जिडबटुी, दु ध पदाथ तथा माछामास ुआिद) उ पादन 

गरी भ डारण गन काय स झनपुछ ।  



ण) "सहिलयतपूण कजा" भ नाले अनसुचूी-२ मा उ लेिखत यवसायमा बकबाट वाह भऐको वा हने कजाको  
याजमा अनदुान सिुवधा उपल ध गराउने कजा स झनपुछ । 

त) "जमानी" भ नाले ऋणील ेआ नो दािय व पुरा नगरेमा म/हामी परुा गछ  भनी िज मा िलने यि लाई स झनपुछ । 
थ) "काय म काया वयन सिमित" भ नाले यस कायिविध अनसुारको काय म काय वयन गन गिठत सिमितलाई 

स झनपुछ । 
द) "नगरपािलका"भ नाले भमुकेा थान नगरपािलकालाई संझनुपछ । 

३. उ े य: यस कायिविधको उ े य देहाय बमोिजम हनेछ:- 
(क) लि त उ मी, समहू एवम ् यवसायीह लाई यवसाय संचालनका लािग सहिलयत पमा याज अनदुान उपल ध 

गराइ आय आजनमा टेवा प-ुयाउने । 
(ख)  कृिष तथा पशजु य यवसायमा आधा रत घरेल ु तथा कुिटर उ ोग संचालन गन ो साहन गरी उ पादन र 

उ पादक वमा विृ द गन । 
 

प र छेद-२ 
कोषको यव था 

    ४,  काय म संचालनका लािग कोषको यव था: (१) यस कायिविध अनसुारको  काय म काया वयनगन दहेाय 
बमोिजको कोषको यव था ग रनेछ । 

(क) संघीय सरकार, दशे सरकारबाट ा  अनदुान । 
(ख) िविभ न िव ीय संघ सं थाबाट ा  अनदुान तथा ऋण रकम । 
(ग) काय मलाई सहयोग पु-याउन िविभ न सहकारीह बाट ा  ऋण एवम ्अनुदान रकम । 
(घ) नगर सभाबाट कोषका लािग िविनयोिजत रकम । 
(ङ) नगरपािलकामा रहकेो घिु त कोष (गाउ नगर साझेदारी काय म) । 
(च)  कोष प रचालनबाट ा  आ दानी । 
(छ)  अ य ोतबाट ा  रकम । 

प र छेद  ३ 
उ मी तथा यवसायी छनौट स ब धी यव था 

५. उ मी तथा यवसायी छनौट:- (१) अनसुचूी २ बमोिजमका े ह मा यवसाय गन चाहने उ मी तथा यवसायीह का लािग 
ऋण वाह गन देहाय बमोिजमका कृया अबल बन ग रनेछ । 

(क)  तावका लािग नगरपािलकाले सावजिनक सचूना काशन गनछ । 
(ख)  उ मी तथा यवसायीह ले अनुसचूी १ बमोिजमको ढाँचामा तोिकएको समय िभ  िनवेदन पेश गन ुपनछ । 
(ग) अनसुचूी ३ बिमिजमको ढाँचामा ताव पेश गनु पनछ । 
(घ) िधतो रा न स ने सिुनि तता वा ितव दता । 
(ङ) िधतो रा न नस ने ऋणीको हकमा िज मा जमानी िलन े यि ले अनसुचूी ४ बिमिजमको िलखत कागज ।  
(च) स बि धत वडा कायालयको िसफा रस प  । 

(२) तोिकएका याद िभ  ा  भएका तावह को यो यता स ब धी देहाय बमोिजमको आधारमा मू याङ्क गरी ऋण 
वाहका लािग स बि धत बकमा िसफा रस ग रनेछ । 



            (क) थािनय ोत र साधनको योग     - १५ अकं 

            (ख) बजार यव थापन एवम ्पहचँ         - १० अंक 

            (ग) रोजगारी िसजना                          -  १० अंक 

            (घ) लि त वगलाई य  लाभ          -   ५  अकं 

            (ङ) जोिखम कम हने उ म                 -   ५ अकं 

            (च) पवू अनभुव र सीप भएको            -  ५ अकं 

                  ज मा                                        ५० अकं 

(३) छनौटमा परेका उ मी तथा यवसायीह लाई कजाका लािग सचूना िदने र छनौटमा नपरेका उ मी तथा 
यवसायीह लाई छनौट नभएको जानकारी त काल िदन ुपनछ । 

(४) यो य तावलाई काय म काया वयन सिमितले नगरपािलकाबाटऋण वाहका लािग स बि धत बकमा 
िसफा रस गनछ । 

प र छेद-४ 
ऋण लगानी सीमा 

  ६. ऋण लगानीको सीमा िनघारण: काय म काय वयनका लािग ऋण लगानी गदा देहाय बमोिजमको सीमा  
       िनधारण ग रनेछ :- 

(क) एकल यवसायीका लािग . ५०००००। (पाँच लाख) स म । 
(ख)  समहूमा उ म तथा यवसाय गनह का लािग . २००००००। (बीस लाख) स म । 
(ग) ऋण असुली अवधी साधारणतया एक बष देिख तीन बष स मको  हनेछ । तर 
(घ) ऋणको कृती अनुसार असुलीको समय सीमा बढाउने वा कम गन िज मा काय म काया वयन सिमितले िनधारण गरे 

बमोिजम हनेछ । 
(ङ)  एकपटक ऋण िलइसकेको ऋणीले उ  ऋण असुल उपर नहद ैपनु: ऋण ा ीका लािग यो य हने छैन । 
(च) वीकृत ताव  भ दा िभ न कृतीको यवसायमा ा  ऋण काया वयन गन पाइने छैन । 
(छ)  कुनै पिन िव ीय सं था माफत संचालन हने उ म तथा यवसायको हकमा ग रने लगानीको याज दर, ऋण 

लगानीको े ह , याज िफता, याज िमनाहा, जमानी वा िधतो र बीमा लगायतका िबषयको ताका लािग 
नगरपािलका र िव ीय सं था बीच काय म संचालन हन ुपवू नै  संझौता हनेछ । 

प र छेद  ५ 
यो यता तथ शत स ब धी यव था 

      ७. कजाका लािग यो यता तथा शत स ब धी यव था:  यस कायिविधको अनसुचूी २ बमोिजम ऋण िलन चाहने यवसायीले 
दहेाय बमोिजमको यो यता पगुेको हन ुपनछ :- 

(क) थायी लेखा नं. (PAN) माण प  िलएको । 
(ख) कजा सचूना के मा कालो सबूीमा नरहकेो । 
(ग) भिूमका थान िभ  थायी बसोवास भएको । 
(घ)सं था वा क पनीको हकमा नेपाली नाग रकको शत ितशत शयेर वािम व रहकेो । 



(ङ) आव यकता अनसुार मू य अिभविृ द करमा दता भएको हन ुपन । 
  (च) कजा सचूना के बाट साख सचूना अिनवाय िलइ उ  साख सचूना बक ा  हन ुपनछ । 
  (छ)उ म संचालन तथा कजा उपयोग स ब धी कजाको लािग ऋणील ेिव ततृ प रयोजना ताव पेश गनु पनछ । 
  (ज) नगरपािलकाको कजा वाहको िसफा रस प  । 
  (झ) १८ बष परुा भई ६० बष ननाघकेो । 
(ञ)अ य कागजातको हकमा बकले तोके अनसुार हनेछ । 

 
प र छेद-६ 

िधतो, कजा, सुर ण तथा यवसायको बीमा स ब धी यव था 
८ कजा सरु ण तथा िधतो स ब धी यव था: (१)बकल े िनयमानसुार िधतो वा िधतो जमानी िलइ यवसाियक कृिष तथा 

पशपु छी यवसाय कजा वाह गन स नेछ ।   
९. यवसायको बीमा स ब धी यव था: (१) बकले यवसाियक कृषी तथा पशपु छी कजा वाह गदा प रयोजनाको बीमा गन ु

पनछ । नेपाल सरकरले उपल ध गराउने बाहकेको िवमा शु क स बि धत ऋणीले यहोनपुनछ । 
(२) यवसाियक कृिष तथा पशपु छी बीमा स ब धमा यवसायीले चिलत काननु, नेपाल रा  बक र बीमा सिमितको िनयमन 
र िनदशनको प रिध िभ  रही प  नीित र कृया बनाइ लाग ुगन स नेछ । 

१०.  कारवाहीका लािग िसफा रस गन स ने: (१) ऋणील ेदफा ६को (ग) बमोिजमको अविध िभ  कजा चु ा नगरेमा बकले यस 
कायिविधको प र छेद १० मा उ लेख भए बमोिजमको कारवाहीका लािग भिूमका थान नगरपािलकामा िसफा रस गन स नेछ 
। 
(२) कजा वाह गन बकले य ता सिुवधा रो का गन अनरुोध गरेमा नगरपािलकाले य ता ऋणीको सुिवधा रो का रा नेछ  

 
प र छेद ७ 

कजा वाह तथा याज अनदुानका लािग स बि धत िनकायको काम, कत य र अिधकार 
११.बकको काम कत य र अिधकार:- यस कायिविध काय वयनका लािग स बि धत बकको काम, कत य र अिधकार देहाय 

बमोिजम हनेछ । 
(१)  कजाका लािग ा  आवदेनह  छानिवन गरी तोिकएको उ े य, माग रकम,जोिखम तर सरु ण बीमा लगायत 
प रयोजनाको स भा यता तथा कजाको सदपुयोग हने देिखएमा कजाको काम कारवाही अगािड बढाउने । 
(२) कजा वाह गन नसिकने भएमा प  आधार र कारण सिहत स बि धत िनवेदकलाई िलिखत जानकारी िदने । 
(३) यवसायीलाई कजा वाह गन सिकने भएमा कजा वीकृत गरी जानकारी गराउने । 
(४) कजा वाह ग रएको यवसायी ऋणील ेकजाको सही सदपुयोग गरे नगरेको समय समयमा अनगुमन गन र सोको ितवदेन 
नगरपािलकामा समेत पठाउने । 
(५) नगरपािलकासँग संझौता गन । 
(६) नगरपािलकासँग आव यक सम वय गरी संयु  अनगुमन गन र आइ परेका सम याह को संयु  पमा समाधान गन । 

१२. नगरपािलकाको काम, कत य र अिधकार: यो कायिविध काया वयन गनका लािग नगरपािलकाको काम, कत य र अिधकार 
दहेाय बिमिजम हनेछ :- 

(क)  अवसर नपाएका उ मी तथा यवसायीह को पिहचान गन, यवसायका लािग अिभ े रत गन र ऋण अनदुानमा 
यवसाय संचालन गन चाहने यवसायीह लाई सहजीकरण गन । 

(ख)  उ मी तथा यवसायीको छनौट गरी स बि धत बकमा िसफा रस गन । 



(ग)  बैकसँग कजा वाहका लािग आव यक सम वय गन । 
(घ)  नगरपािलकाले स बि धत बकसँग अनसुचूी ५ बमोिजम स झौता गन । 
(ङ)  काय मको भावकारी पमा काया वयन गन बक र नगरपािलकाले समय समयमा अनगुमन गन । 

 
प र छेद  ८ 

काय म काया वयन सिमित 
१३. काय म काया वयन  सिमितको गठन: (१) यस कायिविधको काय वयन गनका लािग नगरपािलका तरमा 
दहेाय बिमिजमको एक काय म काया वयन सिमित रहनेछ:- 

(क)  नगर मखु                                                                                             संयोजक 
(ख)  नगर उप मखु                                                                                      सद य 
(ग)  मखु शासक य अिधकृत                                                                      सद य 
(घ) संयोजक आिथक िवकास सिमित                                                              सद य 
(ङ)  स बि धत बकको मखु                                                                          सद य 
(च) नगरपािलका े िभ  रहकेा सहकारीह  म ये सिमितले मनोनयन गरेको  

सहकारीका अ य  वा ितिनधी एकजना                                                         सद य 
(छ)  स बि धत शाखाको मखु                                                                       सद य सिचव 

            (२) सिमितले आव यक ठानेमा िबषयको आधारमा बढीमा दईुजना िबषय िव लाई बैठकमा आम ण गन स नेछ । 
            (३) सिमितको सिचवालय नगरपािलकामा रहनेछ । सिचवालयले सिमितले तोके बमोिजमका कायह  गनछ । 
            (४) सिमितको बैठक आव यकता अनसुार ब नेछ । 
     १४. काय म काया वयन सिमितको काम, कत य र अिधकार: (१) काय म काया वयन सिमितको काम, कत य र अिधकार 
दहेाय बमोिजम हनेछ :- 

(क) यवसायीह को पिहचान र कजा वाहका लािग िसफा रस गन । 
(ख) यवसायी छनौटका लािग तोिकए बमोिजम मू याङ्कन गरी बकलाई िसफा रस गन । 
(ग) यवसायीह लाई यवसाय संचालन स ब धी िबिभ न िकिसमका तािलमह  दान गन । 
(घ) यवसायीह ले कजाको सही सदपुयोग गरे नगरेको अनुगमन गन । 
(ङ) ऋिणल े ऋणको सदपुयोग नगरेमा तथा समयमानै ऋण नबुझाएमा य ता ऋिणह लाई कारवाहीका लािग            

नगरपािलकामा िसफा रस गन । 
(च) कोषमा या  रकम भए नभएको सिुनि त गनकुा साथै कोषबाट स पािदत हने काय मह को स ब धमा कायपािलकामा 

चौमािसक पमा ितवदेन पेश गन । 
(छ) कोष विृ दका लािग स बि धत िनकायमा आव यक सम वय गन । 
(ज) कायिविधको काया वयन गन स बि धत िनकायमा आव यक सम वय गन । 
(झ) कजा वाह गन बकसँग सम वय गन । 
(ञ) स बि धत सेवा ाहीको गनुासो सु ने र समाधानका लािग सहजीकरण गन । 
(ट) कायिविधमा भएका यव थाह मा संशोधन गन ु परेमा संशोधन गन ु पन वुदँाह  आव यकता सिहत नगरपािलकामा 

िसफा रस गन । 
(ठ) नगर कायपािलकाबाट ा  िनदशनह  काय वयन गन गराउने । 
(ड) तोिकए बमोिजमका अ य कायह  गन । 



      (२) बैठकमा उपि थत हने पदािधकारीह लाई नगरपािलकाले िनयमानसुार बैठक भ ा उपल ध गराउनेछ । 
 

प र छेद   ९ 
कोषको लेखा परी ण 

१५. कोषको लेखा परी ण स ब धी यव था: कोषको लेखा परी ण दहेाय बमोिजम हनेछ । 
(क) कोषको लेखा परी ण चिलत िनयमानसुार हनेछ । 
(ख) कोषमा ा  आय याय रकम स ब धी सम  ितवदेन नगर सभामा पेश गन ुपनछ । 
(ग) ितवदेनमा औ याइएका िबषयको प रपालन गन, स चाउने लगायतका कामकारवाहीको पालना गन िज मवेारी 
नगर कायपािलका र काय म काय वयन सिमितको हनेछ । 

 
प र छेद  १० 
ऋण असुली 

  १६. ऋण असुली स ब धी यव था; ऋण असलुी स ब धी कृया देहाय बमोिजम हनेछ । 
(क) ऋण वाहका लािग छनौट भएका यवसायी तथा उ मीह लाई एक  दिेख तीन बषस मको तािलका  अनसुारको 

समयाविध हनेछ । 
(ख) िव ीय तथा बकबाट िलइएको ऋण ऋणीले स बि धत सं थासँग गरेको स झौता बमोिजम हनेछ । 
(ग) स बि धत ऋिणलाई िक ता बुझाउने, याज बझुाउने स ब धी जानकारी बक तथा िव ीय सं थाले िदनु पनछ । 

 
प र छेद ११ 

कारवाही स ब धी यव था 
१७. कजा चु ा नगरेमा हन े कारवाही: (१) ऋणील े दफा ६ बमोिजम कजा चु ा नगरेमा स बि धत बकले दहेाय बमोिजमको 
कारवाहीका लािग नगरपािलकामा िसफा रस गन स नेछ;- 

(क) ऋणीलाई कजा सचूना के को कालो सूचीमा रा न । 
(ख) ऋणीलाई दान ग रने िबिभ न िकिसमका सामािजक सुर ाका काय मह को सेवा रो का गन । 
(ग) ऋणीको राहदानी रो का रा न । 
(घ) ऋणी तथा नीजको एकाघरका प रवारका सद यह को नाममा रहकेो कुनै पिन चल अचल सि  िब  गन ब दजे 

लगाउनका लािग स बि धत िनकायमा लखेी पठाउने । 
(ङ) ऋणीको बैक तथा िव ीय सं थाह मा रहकेो खाता रो का गन । 
(२) कजा वाह गन बकले ऋणीले ा  गन िबिभ न सिुवधाह  रो का गन स बि धत िनकायमा य ता ऋणीको सब 
िववरण खलुाइ सिुवधा रो काका लािग अनरुोध गनु पनछ । 

 
प र छेद १२ 

िविवध 
१८. कजा वग करण तथा जोिखम स ब धी अ य यव था: (१) यस कायिविध बमोिजम अनदुान ा  गन कजाह को वग करण 

नेपाल रा  बकले बक तथा िव ीय सं थालाई जारी गरेको एक कृत िनदशन बमोिजम हनेछ । 
     (२) यस कायिविधमा उ लेख ग रएका िबषय बाहके अ य िबषयमा चिलत काननु, नेपाल रा  बक, बीमा सिमित, िन ेप 

तथा कजा सरु ण कोषको िनयमन र िनदिशका साथै भिूमका थान नगरपािलकाको नीित तथा काननुको प रिध िभ  रही य तो 



कजाको लगानी, अनगुमन, सुर ण, बीमा तथा असलुी स ब धमा स बि धत  बक तथा िव ीय सं था एवम ्बीमकले प  
नीित र ि या बनाइ लाग ुगन स नेछ । 

१९. कजा लगानी सहजीकरण गरेवापत संचालन खच स ब धी यव था: यस कायिविध बमोिजम बकले कजा लगानी सहजीकरण 
गरेवापत संचालन खच व प यस कायिविध अनसुार वाह भएको कुल कजाको अिधकतम १ (एक) ितशतका दरले भ दा 
बढी हने छैन । 

२०. सहयोग गनु पन: यस कायिविध बमोिजम संचािलत काय मह मा सहयोग गन ुस बि धत सबैको कत य हनेछ । 
२१. गनुासो स ब धी यव था: यस कायिविध काय वयनका स दभमा बक लगायत अ य िनकायह ले कजा वाह नगरेको, 

ऋणील े सेवा सिुवधा नपाएको तथा ऋणको सदपुयोग नभएको लगायतका यससँग स बि धत गनुासो सु न े तथा सोको 
आधारमा काम कारवाही अगाडी बढाउने काय काय म काया वयन सिमितले गनछ । 

२२. चिलत काननु बमोिजम हने: यस कायिविधमा उ लेख भएका कुराह को हकमा यसै बमोिजम र अ य कुराह को हकमा 
चिलत काननु बमोिजम हनेछ । 

२३. फाराम तथा ढाँचा स ब धी यव था: यस कायिविध बमोिजम याज अनदुान दान गदा योग हन ेअ य सरलीकृत फाराम 
तथा ढाँचा अ यथा नहने गरी बकले तोके अनसुारको हनेछ तर य ता ढाँचा तथा फारामह को एक ित नमनूा नगरपािलकामा 
पेश गन ुपनछ  

२४. संशोधन तथा हरेफेर: भिूमका थान नगर कायपािलकाको बैठकले आव यक ठानेमा यस कायिविधमा भएका यव थाह को 
संशोधन तथा हरेफेर गन स नेछ । 

२७. बाधा अड्काउ फुकाउ: यस कायिविधमा उ लेख भएका बाहके अ य िबषयह  चिलत काननु बमोिजम हनेछ साथै यस 
कायिविधको काया वयनमा केही बाधा यवधान आईपरेमा वा िबवाद उ प न भएमा कुनै िबषयलाई थप प  वा भावकारी 
बनाउन ुपन भएमा बकको राय सझुाव िलइ अि तम िनणय गन अिधकार नगरपािलकालाई हनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

  



अनसुचूी १ 

(दफा ५ को उपदफा (१) को ख ड (ख) सँग स बि धत) 

िनवदेनको ढाँचा 

                                                                                                                       िमित:-२०७ ।  । 

ी संयोजक य,ू 

काय म काया वयन सिमित 

भिूमका थान नगरपािलका, नुवाकोट, अघाखाँची । 

          िबषय:- यवसाियक कृिष तथा पशपु छी पालन यवसाय गन ऋण अनदुानका लािग ताव पेश स ब धमा । 

महोदय, 

         तुत िबषयमा म/हामील ेभिूमका थान नगरपािलका वडा नं.        ि थत                       टोलमा                     

....................................................सं थाको उ म तथा यवसाय संचालन गरी वरोजगार ब नका लािग भिूमका थान 
नगरपािलकाको याज अनदुा कायिविध २०७७ का शतह  पालना गन म जरु भइ तपिसलको िववरण सिहत कागजात संल न राखी 
यो िनवेदन पेश गरेको छु/छ  । 

िनवदेक 

नाम थर:- 

थायी ठेगाना:- 

द तखत:- 

संल न कागजातह  

क) नेपाली नाग रकताको माण प को ितिलिप 
ख) स बि धत वडा कायालयको िसफा रस  
ग) ताव प  
घ) सं था दताको माण प को ितिलिप 
ङ) PAN माण प को ितिलिप 

 

  



अनसुचूी २ 

(दफा २ सँग स बि धत) 

यवसायीले याज अनदुान ा  गनस ने यवसायह  

१. तरकारी उ पादन, शोधन, भ डारण तथा िबि  िवतरण 
२. िवउ, िवजन, िव वा उ पादन, शोधन, भ डारण तथा िबि  िवतरण 
३. पु प यवसाय 
४. पशपु छी पालन 
५. टक  र हाँस पालन, सोको मास ुएव ंअ डाको भ डारण, शोधन तथा िबि  िवतरण 
६. फलफूल उ पादन, शोधन, भ डारण र िबि  िवतरण 
७. दु ध उ पादन, शोधन र िबि  िवतरण 
८. म य पालन, उ पादन, भ डारण तथा िबि  िवतरण 
९. याउ उ पादन, शोधन, भ डारण तथा िबि  िवतरण 
१०. पश ुवधशाला, मासुज य उ पादन सोको भ डारण, शोधन तथा िबि  िवतरण 
११. िशत भ डारण तथा िबि  िवतरन 
१२. अदवुा, बेसार, सयूमखुी, अ लो, लो ा खतेी उ पादन, शोधन, भ डारण र िबि  िवतरण 
१३. मौरी पालन यवसाय, शोधन, भ डारण र िबि  िवतरण 
१४. ज , फापर, िसलाम तता अ य रैथाने वाली उ पादन, शोधन, भ डारण र िबक् िवतरण 
१५. ाङ्ग रकमल, जैिवक मल र जैिवक िबषादी 
१६. पशपुंछीको दाना उ ोग, च ला उ पादन गन  ाचरी 
१७. रेसम खतेी उ पादन, शोधन र िबि  िवतरण 
१८. संघीय सरकार, दशे सरकारल ेसमय समयमा थप गरेका अ य कृिष तथा पशजु य यवसायह  
१९. नेपाल रा  बकले तोकेका  कृिष े का अ य वाली तथा ब तुह  
 
 
   
 
 
 
 
 

 

  



अनसुचूी  ३ 

(दफा ५ को उपदफा (१) को ख ड (ग) सँग स बि धत) 

उ म तथा यवसायको ताब ढाँचा 

१.उ म/ यवसायको नाम:- 

..........................गाउ पािलका, वडा न.ं    टोल............ 

२.पृ भिूम:- 

३. उ े य:- 

४. उ म स ब धी पवू अनभुवको िववरण:- 

५. तािलम स ब धी िववरण:- 

६ उ म/ यवसाय स ब धी िववरण:- 

(क) थापना िमित:- 
(ख)  उ म/वयवसायको कृित:- 
(ग) उ पादन हने व तहु को िववरण 
(घ) शोधन स ब धी यव था 
(ङ) भ डारण स ब धी यव था 
(च) सेवा मलुक 
(छ) यापारज य 
(ज) वजारको पहचँ र े  
(झ) क वा पदाथ स ब धी यव था 
(ञ) िमक स ब धी यव था 

७.लागत 
  (क) ि थर पुँजी 
  (ख) चालु पुँजी 
  (ग) कुल पुँजी 
८. पुँजीको ोत 
  (क) यि गत लगानी . 
  (ख) ऋण सिुवधा . 
९. बािषक उ पादन लागत 

.स. व तकुो िववरण इकाइ अनमुािनत मू य कैिफयत 
     
     
 ज मा    
 



१०.बािषक आ दानी 

.स. व तकुो िववरण इकाइ दर ज मा रकम कैिफयत 
      
      
 ज मा     
 

१०.चल खचको िववरण 

(क) क चा पदाथ 

. स. व तकुो िववरण इकाइ दर ज मा रकम कैिफयत 
      
 ज मा     
 

(ख) याला 

.स. यालाको िववरण इकाइ दर ज मा रकम कैिफयत 
      
      
      
 

(क) िब तु खच  
(ख) पानी  
(ग) इ धन  
(घ) अ य  
(ङ) बाषक चाल ुखच  

१२.कूल मनुाफा (बािषक िबि -बािषक चाल ुखच) 

१३.ि थर खच:- 

 (क) तलब  

 (ख) घरभाडा 

 (ग) याज 

 (घ) सक ी 

 (ङ) िविवध 

ज मा ि थर खच 

 



१४. खदु मुनाफा (कूल मनुाफा- ज मा ि थर खच) 

१५. ज मा बािषक उ पादन खच:- कूल चाल ुखच  + कूल ि थर खच 

कायालय योजन 

(क) ज मा बािषक उ पादन खच/िब :-..............% 
(ख)  मनुाफा/िब ................% 
(ग)  पी.भी. अनपुात (कुल मनुाफा/िब ).............% 
(घ) बे  इभन िब द मू यमा  
(ङ) बे  इभन िव द ु ितशतमा  ........................% 
(च) मू य अिभविृ द:- ज मा िब - ज मा चाल ुखच  
(छ)  ज मा िब   

 

  



अनसुचूी ४ 

(दफा ५ को उपदफा (१) को ख ड (ङ) सँग स बि धत) 

जमानी ब ने िलखतको नमनूा 

िलिखतम म/हामी तपिसलका यि ह  आग े ..................................  को नाती/नाितनी .....................................को 
छोरा/छोरी................................................को प नी/बुहारी.........................................िज ला....................गा.पा./न.पा.   

................................वडा न.ं...........टोल...........घर भ ै हाल 

.......... ........................िज ला.........................गा.पा./न.पा.   

वडा नं...... ब ने बष.............को ी ..................................ले भिूमका थान नगरपािलका ारा संचािलत सहिलयत दरमा ऋण 
अनदुानकाय मबाट ऋण िलनका लागी म/हामी तपिसलका यि ह लाई जमानी बसी िदन अनरुोध गनु भएकोमा नीज/नीजह को 
कुरा म/हामीलाई िच  बु यो ।नीज/नीजह लाई म/हामी रा ोसँग िच दछु/िच दछ  ।साथै म/हामीले यस नगरपािलबाट ऋण अनदुान 
काय म अ तरगत िलएको ऋन रकमको लािग नीजको जमानी भै ब न तयार छु/छौ । नीज ऋिणले यस नगरपािलकाबाट िलएको 
ऋण रकम तोिकएको अविधमा नितरेमा वा नबुझाएमा सो को दािय व वहन गन तयार छु/छ  । नीज ऋिणले तोिकएको अविधमा 
नितरे नबुझाएमा मरेो/हा ो खाताबाट वा घर घरनाबाट असलु उपर गरी िलएमा म जरु छु/छ  भनी बायाँ िकनारका सा ीह को 
रोहवरमा यस भिूमका थान नगरपािलका वडा नं, ...........को वडा सिमितको कायालय ............... मा बसी यो जमानी भएको 
कागज लेखी सहीछाप गरी भिूमका थान नगरपािलकामा िदएँ/िदय  । 

तपिसल 

...................................................कोनाती/नाितनी .....................................कोछोरा/छोरी...................कोप नी/बुहारी 
िज ला......................... गा.पा./न.पा...........................वडा न.ं...........टोल ................घर भै हाल........... िज ला 
.................... गा.पा./न.पा...........................वडा न.ं...........टोल ................ ब ने बष................को ी 
...................................................................................................................................................................१ 

...................................................कोनाती/नाितनी .....................................कोछोरा/छोरी...................कोप नी/बुहारी 
िज ला......................... गा.पा./न.पा...........................वडा न.ं...........टोल ................घर भै हाल........... िज ला 
.................... गा.पा./न.पा...........................वडा न.ं...........टोल ................ ब ने बष................को ी 
...................................................................................................................................................................१ 

...................................................कोनाती/नाितनी .....................................कोछोरा/छोरी...................कोप नी/बुहारी 
िज ला......................... गा.पा./न.पा...........................वडा न.ं...........टोल ................घर भै हाल........... िज ला 
.................... गा.पा./न.पा...........................वडा न.ं...........टोल ................ ब ने बष................को ी 
...................................................................................................................................................................१ 

इितस बत........................साल..............मिहना................... गते .............रोज ..........शभुम ्

 

  



अनसुचूी५ 

(दफा १२ को ख ड (घ) सँग स बि धत) 

नगरपािलका र स बि धत बक बीचको संझौता ढाँचा) 

भिूमका थान नगरपािलका र ...........बक बीचको स झौता प  

भिूमका थान नगरपािलका, नुवाकोट, अघाखाँची (जसलाई यस संझौतामा थम प  भिनएको छ)बक तथा िव ीय सं था स ब धी 
ऐन२०७३ अ तरगत स चािलत ............................िज ला ................................ गा.पा./ म.न./उप म. न.पा./न.पा. वडा 
नं..........,....................... ी .................................िल.(जसलाई यस स झौता पिछ ि तीय प  भिनएको छ।) दबुै प  िबच 
भिूमका थान नगरपािलका नुवाकोट अघाखाँचीमा बसी तपिसलको रोहवरमा दबुै प बाट ह ता र गरी यो स झ ता गरी एक, एक 

ित बिुझ िलय /िदयौ ।  

थम प को दािय व:- 

१) नगरपािलकाले " यवसाियक कृिष तथा पशुप छी पालन यवसायका लािग याज अनुदान काय म कायिविध, 
२०७७"कोष खडा गरी  ........................................................... िलिमटेड ..........शाखामा यारे टीको पमा रकम 
ज मा गन ुपनछ । 

२) नगरपािलकाले उ म तथा यवसाय संचालनका गन ऋण अनदुानका लािग िदइएका िनवदेनह  म ये यो यता पगुकेा उ म 
तथा यवसायीह  ऋणका लािग बक/सं थामा िसफा रस गन ु पनछ । छनौट तथा िसफा रस गदा बकको ितिनिधलाई 
बोलाउन ुपनछ । 

३) कायिवधी अनसुार कजा िलने उ मी तथा यवसायीको एकाघर प रवारको  सद य यिकन गरी  स बि धत प रवारका सद य 
रोहवरमा राखी स बि धत वडा कायालयको िसफा रस प  उपल ध गराउने । 

४) कजा िलने उ मी तथा यवसायीह लाई यवसायका लािग सीप मलुक तथा िवकास काय नगर पािलकाले यव था गन ु
पनछ भने आव यकता अनुसार ते ो तट थ प को सहयोग िलन सिकनेछ । 

५) ऋण लगानीको पिहलो चरणमा यवसायीह लाई स बि धत ब तथा िव ीय सं थाको सहयो तथा सम वयमा िव ीय 
सा रता काय म, सहिलयतपणू कजा काय म, बाली तथा पश ुधन शरु ण (बीमा) स ब धी अिभमखुीकरण काय म 
संचालन गन अनरुध गनछ । 

६) कजा िलएको यि  वा फमले साँबा याज िनयिमत नगरेमा उ  रकम असलु उपर गन नगरपािलकाले सहयोग गनछ । 
७) तोिकएको समयमा साबाँ याज नबुझाइ याद गजुान ऋणीलाई नगरपािलकाबाट दान ग रने सबै सिुबधा रो न ब तथा 

िव ीय सं थाबाट अनरुोध भएमा नगरपािलकाबाट य ता सिुवधा रो का गरी ऋण असु न सहयो गन ुपनछ । 
८) ६ मिहना भ दा बढी अविध स म साँबा याज नबुझाउने ऋणीलाई बखको अनरुोधमा नगरपािलकाले कालो सचूीमा रा नु 

पनछ । 
९) ऋणीले समयमा  नैसाँबा याज नबुझाएमा वा हद याद गुजारी ऋण ितन मनसाय नदेखाइएमा नगरपािलकाले नीजका 

एकाघरका प रवारको सेवा सुिवधाह मा समते रो का रा न स नेछ । 
१०.  कुनै मानिवय ित एवम ्दैवी कोपका कारण प रयोजना असफल भ ैबकको साँबा याज असलु नभएमा नगरपािलकाल े

काय म काय वयन सिमितको िसफा रस तथा नगर कायपािलकाको िनणय बमोिजम बकमा राखकेो यारे टी रकमबाट  
साँबा याज असलु गन नगरपािलकाले बकलाई अि तयार िदनेछ । 

११. नगरपािलकाले बकलाई कजा लगानी कृयामा सहयोग गनछ । 



१२. ऋणील े कजाको सही सदपुयो गरे नगरेको, उ े य अनु प काय भए नभएको िनरी ण एवम ् अनुगमन गन कायमा 
नगरपािलकाले बकलाई आव यक सहयो गनछ । 
दो ो प को दािय व:- 

१. पिहलो चरणमा नगरपािलकाल े बकमा यारे टीका पमा राखकेो रकमको .... गणुास म रकम बकले सहिलयतपणू ऋण 
लगानी गन ुपनछ । 

२. कजाको सदपुयोग भइ कजाको साँबा याज िनयिमत पमा भु ानी तथा कजाको सही सदपुयोग भएमा साथै लगानी 
ग रएका स पणू कजाह  नेपाल रा  बकको एक कृत िनदिशका अनसुार असल वगमा पन गएमा बकले नगरपािलकाले 
बकमा राखकेो यारे टी रकमको दईु गणुा ब दा बढी रकम आपसी छलफल तथा सहमित प ात लगानी बढाउन स नेछ । 

३. कजाको याज दर नेपाल रा  बकले जारी गरेको याजदर “सहिलयतपणू कजाका लािग याज अनदुान स ब धी एक कृत 
(दो ो सशोधन) कायिविध, २०७६” बमोिजम ........................बक िल. को आधार दरमा २% ि िमयम दर थप गरी हन 
आउने याजदर कायम हनेछ ।सो कायिविध बमोिजम असल वगमा परेका ऋणीह लाई याजदरमा .....%(मिहला 
उ मशील कजाको हकमा....%) सहिलयत िदइनेछ । ..........................बक िल. को आधार दरमा प रवतन भएमा 
याजदर पिन सोही अनुसार प रवतन हनेछ । सो को जानकारी बकले नगरपािलकालाई िदनेछ । याजदरमा सहिलयत येक 
ाहकले शु को........ बष स म मा  ा  गन छन ्। 

४. यस काय म अनसुार लगानी हने कजामा बकले कजा सचूना शु क र बीमा ि िमयम बाहके अ य कुनै कारको शु क 
िलने छैन । 

५. भिूमका थान नगरपािलकाको यवसाियक कृिष तथा पशपु छी पालन यवसायका लािग याज अनदुान काय म 
कायिविध २०७७ र चिलत ऐन काननु बमोिजम भिूमका थान नगरपािलका र .......बक बीचको संझौता अनसुार बकल े 
कजा लगानी गनछ र नगरपािलकाले सोही बमोिजम सहजीकरण गनछ । 

६. बकले आ नो कजा कायिविध ....... र समय समयमा िवभागबाट ग रएका प रप  बमोिजम कजा लगानी गनछ । 
७. कजा वीकृतीको अि तम अिधकार बकलाई रहनेछ । बकले प रयोजना तथा यसको संभा यतालाई मु य आधारको पमा 

िलइ कजा वीकृत गनछ । 
८. नगरपािलकाले बकमा कजाका लािग गदा छनौट गरेका यवसायीह लाई कजा वीकृत गनछ र वीकृत भएका उ मी तथा 

यवसायीह लाई स पणू कागजी कृया परुा भएपिछ कजा वाह गन छ । 
९. नगरपािलकाको िसफा रस भ ैआएका कजाह लाई िबशषे ाथिमकता िदइ थम आगमन थम िनकासा (FIFO) िस दा त 

अनु प बकले कजा कृया अगािड बढाउन ुपनछ । 
१०. नगरपािलकाबाट िसफा रस भ ैसेवा ाही (कजा) ह लाई बकले छु ै यिुनट तथा कमचा रको यव था गरी सेवा दान गनछ । 
११. बैकले िदने कजाको हकमा ऋणीसँग कुनै पिन िकिसमको िधतो सर ण (चल अचल स पि ) िलने छैन ।सो को स ामा 

नगरपिलकाले बकमा राखकेो कोषको रकम र नगरपािलकाले िदने सं थागत जमानतलाई आधार मािननेछ । कजाको 
अि तम दािय व ऋणीको भए पिन ऋणीबाट साँबा याज असलु हन नसकेमा कजाको जमानीकताको पमा नगरपािलका 
रहकेो हदँा असलु हन नसकेको रकम नगरपािलकाले भू ानी गनपुनछ । (िमलाउन ुपन) 

१२. यस स झौमा उ लेख नभएका िबषयमा चिलत काननु बिमिजम हनेछ । 
१३. यो स झौतामा उ लेख ग रएका बुँदाह  आकिषत हने र खारेज हने गरी नेपाल सरकारले कुनै िनणय गरेमा सोही बमोिजम 

हनेछ । 
१४. संझौतामा थपघट गन ुपरेमा दुवै प को आपसी सहमितमा ग रनेछ । 

 


