
 

तामाकोशी गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशशत 

स्थानीय राजपत्र  

खण्ड १ संख्या ७ लमलत २०७५।०१।२५ 
भाग २ 

तामाकोशी गाउँपालिका 
नपेािको संविधानको धारा २१५ बमोशजमको गाउँ काययपालिकािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको 

काययविलध सियसाधारणको जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ ।   
 सम्ित ्२०७५ सािको काययविलध संख्या ७ 

 

िघ ुउद्यम, कृविजन्य उत्पादन प्रोत्साहन र ऋण सहायता 
कोि सञ्चािन काययविलध, २०७५ 

 

प्रस्तािना: यस गाउँपालिका सरहदलभत्र िघ ु उद्यम एिं कृविका सम्भािनाका क्षेत्रहरु पवहचान गरी उद्यमशशिता 
विकास गनय, विलभन्न खाद्धान्न तथा नगदेबािी उत्पादनिाई प्रोत्साहन गनय एिं कृविमा िगानी बढाई यसको 
व्यिसावयकरण, विविलधकरण एिं याशन्त्रकरण गनयका लनलमत्त उद्यमी, कृिक, व्यशि िा संस्थािाई सहलुियत ऋण 
सहायता प्रदान गने कायय थप व्यिशस्थत गनय िाञ्छनीय भएकोिे, 
तामाकोशी गाउँपालिकाको प्रशासकीय काययविधी लनयलमत गने ऐन, २०७५ को दफा ४ िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी 
तामाकोशी गाउँ काययपालिकाको लमलत २०७५।०१।२३ को बैठकिे यो काययविलध स्िीकृत गरेको छ । 
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(१) संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यो काययविधीको नाम "िघ ुउद्यम, कृविजन्य उत्पादन प्रोत्साहन र ऋण 
सहायता कोि सञ्चािन काययविलध, २०७५"  /x]sf] 5 . 

(२) यो काययविधी तामाकोशी गाउँ काययपालिकाको लनणययबाट स्िीकृत भएको लमलतबाट िागू हनुेछ 
। 

(२) पररभािा: वििय र प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययविधीमा,  
(क) "अध्यक्ष" भन्नािे तामाकोशी गाउँपालिकाको अध्यक्षिाई सम्झनपुदयछ । 

(ख) "उपाध्यक्ष" भन्नािे तामाकोशी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षिाई सम्झनपुदयछ । 

(ग) “कायायिय” भन्नािे तामाकोशी गाउँ काययपालिकाको कायायियिाई सम्झनपुदयछ । 



-घ_ "कोि" भन्नािे िघ ुउद्यम, कृविजन्य उत्पादन प्रोत्साहन र ऋण सहायता कोििाई सम्झनपुदयछ 
। 
(ङ) "िघ ुउद्यमी" भन्नािे सानो पूजँी माफय त िगानी गरी उद्यमशशिता विकास र प्रिद्धयनमा  कवटबद्ध 
व्यशि िा संस्थािाई सम्झनपुदयछ । यस शब्दिे आिश्यकतानसुार मझौिा प्रकारका उद्यममा देन 
ददने व्यशि िा संस्थािाई समेत जनाउने छ । 

(च) “संगदठत संस्था” भन्नािे कानून बमोशजम दताय भई स्थावपत साियजलनक लनकाय, गैर सरकारी 
संस्था, सहकारी एिं लनजी संघसंस्थाहरु समेतिाई सम्झनपुदयछ । 

(छ) "लसफालसस सलमलत" भन्नािे दफा ६ को उपदफा (२) बमोशजम गदठत सलमलतिाई सम्झनपुदयछ 
। 

(३) यस काययविधी अनरुुप गराउनपुने: िघ ुउद्यम विकास र प्रिद्धयन, कृविजन्य उत्पादन प्रोत्साहन सहायता 
एिं सहलुियत ऋण प्रदान गदाय यस काययविधी बमोशजम गराईने छ । 

पररच्छेद-२ 

उद्दशे्य, क्षते्र, कोिको स्थापना र सञ्चािन 
(४) उद्दशे्य: यस काययविधीको मखु्य उद्देश्य गाउँपालिका लभत्र िघ ुउद्यम तथा कृविका सम्भािनाका के्षत्रहरु 
पवहचान गरर उद्यमशशिता विकास गनुय, विलभन्न खाद्धान्न तथा नगदेबािी उत्पादनिाई प्रोत्साहन गनुय एिं 
कृविमा िगानी बढाई यसको व्यिसावयकरण, विविलधकरण एिं याशन्त्रकरण गनयका लनलमत्त कृिक िा अन्य 
संगदठत संस्थािाई सहलुियत ऋण सहायता प्रदान गने कायय थप व्यिशस्थत गनुय हनुछे । 

 

(५) क्षते्र (१) अध्ययन, अनसुन्धान: िघ ु उद्यम एिं कृविका संभािनाका के्षत्रहरु पवहचान गनय, विलभन्न 
खाद्धान्न तथा नगदेबािी उत्पादनिाई अलभिृवद्ध गनय-अध्ययन, अनसुन्धान काययिाई समेत प्रोत्सावहत गने । 

(२) प्रविधी विकास: िघ ु उद्यमसँग सम्बशन्धत लसप विकास, प्रिद्धयन एिं विलभन्न खाद्धान्न तथा 
नगदेबािी उत्पादनिाई प्रोत्साहन गदै कृविको व्यिसावयकरण, विविलधकरण एिं याशन्त्रकरण गनयका 
लनलमत्त कृिकिाई सहलुियत ऋण सहायता प्रदान गरर प्रविलध विकास गने काययिाई समेत प्रोत्सावहत 
गने । 

-६_ कोिको स्थापना र सञ्चािन: (१) नपेाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम, गाउँ 
काययपालिकाको लनणयय बमोशजम कोिमा आउने रकम, नेपाि सरकार माफय त विदेशी सरकार तथा 
अन्तवरयय संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम तथा अन्य संगदठत संस्थाहरु, दातलृनकाय, व्यशि आददबाट 
अनदुान, चन्दा, सर-सहयोग तथा ऋण समेत प्राप्त गरेर कोि खडा गररनेछ । 

 (२) विलभन्न वकलसमका िघ ु उद्यमसँग सम्बशन्धत लसप विकास तथा प्रिद्धयन गनय, खाद्यान्न तथा 
नगदेबािी उत्पादनिाई प्रोत्साहन गनय, कृिक तथा उद्यमीहरुको क्षमता विकास गनय, आिश्यक लबउ 
लबजन उपिब्ध गराउन, कृवि सम्बशन्ध अध्ययन अनसुन्धान स्िीकृलत तथा कृिक, उद्यमीिाई 
सहलुियत ऋण सहायता लसफाररस गनय देहाय बमोशजमको ५ (पाँच) सदशस्यय लसफाररस सलमलत गठन 
गररनेछ । 

 



आलथयक विकास सलमलत संयोजक       -संयोजक 

काययक्रम सञ्चािन हनु ेसम्बशन्धत िडाको िडाध्यक्ष    -सदस्य 

अध्यक्षिे तोकेको गाउँ काययपालिकाको मवहिा सदस्य   -सदस्य 

गाउँ काययपालिकाको कायायियमा काययरत आलथयक प्रशासन शाखा प्रमखु -सदस्य 

सम्बशन्धत विियगत शाखाको प्राविलधक कमयचारी प्रलतलनलध    -सदस्य सशचि 

 

(७) कोिको सञ्चािन र लनणयय सम्बशन्ध अन्य व्यिस्था: (१) िघ ुउद्यमका के्षत्रमा उद्यमशशिता विकास गनय, 
कृवि उत्पादनिाई प्रोत्साहन गनय, कृिकहरुको क्षमता विकास गनय, आिश्यक लबउ लबजन उपिब्ध गराउन, 
कृवि, िघउुद्यम सम्बशन्ध अध्ययन अनसुन्धान स्िीकृलत तथा कृिकिाई सहलुियत ऋण सहायता प्रदान गनय 
दफा (६) को उपदफा (२) बमोशजम गदठत लसफाररस सलमलतिे कुनै कृिक, उद्यमी, अध्येता िा कृवि 
सम्बशन्ध कायय गनय दताय भएको संगदठत संस्थािे पेश गरेको लिशखत प्रश्ताि उपर छिफि गरर आिश्यकता 
र औशचत्यताका आधारमा कायायियमा लसफाररस गनुयपनेछ । 

 

(२) दफा (६) को उपदफा (२) बमोशजम गदठत लसफाररस सलमलतबाट कायायियमा लसफाररस प्राप्त 
भएपलछ काययपालिकािे तोकेका आधारहरु बमोशजम प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे छानविन गरी 
सलमलतबाट भएको लसफाररसमा ताशत्िक असर नपने गरर गाउँ काययपालिकामा पेश गनेछ । 

(३) यस काययविलधमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन लसफाररस सलमलतबाट गररएको 
लसफाररस उपर छानलबन हुदँा पेश भएका तथ्यहरु सारभतू रुपमा सान्दलभयक देशखन नसकेमा प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृतिे मनालसि तथ्य र कारण खिुाई गाउँ काययपालिकामा फरक लसफाररस पेश गनय 
बाधा परेको मालनने छैन ।   

(४) िघ ुउद्यम, कृवि उत्पादन प्रोत्साहन र सहलुियत ऋण प्राप्त गनय पेश हनु ेप्रस्तािको छनौट एिं 
शस्िकृतीका आधारहरु, प्रस्तािको शस्िकृती, सहलुियत ऋणको दर र उि ऋण चिुा गनुयपने 
समयािलध गाउँ काययपालिकाको बैठकबाट लनणयय भए बमोशजम हनुेछ । 

 (५) कोि सञ्चािन सम्बशन्ध अन्य आिश्यक लनणयय गनय गाउँ काययपालिकािे अध्यक्षिाई अलधकार 
प्रत्यायोजन गनय स्नछे । दफा ७ को उपदफा (३) को अलधनमा रही प्रस्तािको छनौट एिं 
शस्िकृतीका सम्बन्धमा विशिे पररशस्थलतमा बाहेक प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतको लसफाररस मतुाविक 
अध्यक्षिे गरेको लनणयय अशन्तम हनुेछ । 

(६) प्रस्ताि पेश गने प्रस्तािक मध्ये छनौट भई सहलुियत ऋण प्राप्त गने ऋणीबाट असिुउपर 
गनुयपने ऋणबापतको रकम विशेि कारणबाट लमन्हा गनुयपने भएमा गाउँसभाको लनणयय बमोशजम हनुछे 
। गाउँसभाको यो अलधकार प्रत्यायोजन हनुे छैन । 

(८) अनदुान प्रदान गने प्रवक्रया: उपाध्यक्षको नेततृ्िमा रहने सहयोग तथा अनगुमन सलमलतको प्रलतिेदन प्राप्त 
गरी दफा (३) को उपदफा (१) बमोशजम गदठत लसफाररस सलमलतिे कायायियमा गरेको लसफाररस र 
गाउँकाययपालिकाको बैठकबाट भएको लनणयय बमोशजमको रकम कायायियको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत िा 
लनजिे तोकेको अलधकृत र आलथयक प्रशासन प्रमखु िा लनजिे तोकेको अलधकृत दिैुको हस्ताक्षर भएको चेक 



माफय त कोिको खाताबाट लनज कृिक, उद्यमी िा संगदठत संस्थाको बैंक खातामा नै जम्मा हनुेगरी वकस्तामा 
उपिब्ध गराईनेछ । 

(९) सहयोग तथा अनगुमन सलमलत: िघ ु उद्यमका के्षत्रमा उद्यमशशिता विकास गनय, कृवि उत्पादनिाई 
प्रोत्साहन गनय, कृिकहरुको क्षमता विकास गनय, आिश्यक लबउ लबजन उपिब्ध गराउन तथा कृिकिाई 
सहलुियत ऋण सहायता प्रदान गनय उपाध्यक्षको नेततृ्िमा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे तोकेको सम्बशन्धत 
विियको विज्ञ प्राविलधक कमयचारी समेतको एक सहयोग तथा अनगुमन सलमलत रहनछे । 

 

सहयोग तथा अनगुमन सलमलतिे आफ्नो काययविलध आफैं िे व्यिशस्थत गनेछ, जसको शजम्मेिारी देहाय 
बमोशजमको हनुेछ- 

 स्थिगत अध्ययन गरी उद्देश्य अनरुुप काम भए नभएको, सलुनशित गनय आिश्यकतानसुार 
अनगुमन गनुयपनेछ । 

 कोिको रकम प्रोत्साहन रकम दरुुपयोग भएको शंका िागेमा िा तोवकएका के्षत्र अनरुुप बोि 
कबोिको क्षेत्र बाहेक अन्यत्र िगानी भएको सूचना प्राप्त भएमा जनुसकैु समयमा पलन अनगुमन 
गरर कानून बमोशजम आिश्यक कारिाही अगालड बढाउन स्नेछ । 

 सलमलतको संयोजकिे अनगुमन प्रलतिेदन तयार गरर गाउँ काययपालिकामा पेश गनेछ । 
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(१०) उल्िेख नभएका विियहरु: यस काययविलधमा उल्िेख नभएका विियहरुको हकमा मालथल्िो तहका 
सरकारको लनदेशन, गाउँ काययपालिकाका लनणययहरु तथा अन्य प्रचलित नेपाि कानून बमोशजम हनुेछन ्। 

 

(११) कोि सञ्चािन सम्बशन्ध थप काययविलध, प्रवक्रया एिं अन्य विियिस्तहुरु दफा (६) को उपदफा (२) 
बमोशजम गदठत लसफाररस सलमलतिे तय गरे बमोशजम हनुेछ । यसरी तय हनु े थप विियिस्तहुरु प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृत माफय त गाउँ काययपालिकाको बैठकमा पेस गरर अलनिायय रुपमा अनमुोदन गराउन ुपनेछ 
। 

(१२) िघ ुउद्यम, कृविजन्य उत्पादन प्रोत्साहन र ऋण सहायता कोिको रकम तोवकएका उद्देश्य अनरुुपका 
के्षत्रमा बाहेक खचय गनय पाईने छैन । 

 

(१३) अलधकार प्रत्यायोजन: यस काययविलध बमोशजम कुनै कायायिय िा अलधकारीिाई प्राप्त अलधकारमध्ये 
तोवकए बमोशजमका अलधकार बाहेकका अन्य अलधकार कुनै अलधकारीिे प्रयोग गने गरी प्रत्यायोजन गनय 
सवकनछे । 

 

(१४) खारेजी र बचाउ: यस कायायियबाट विगतमा िघ ुउद्यम, कृविजन्य उत्पादन प्रोत्साहन र ऋण सहायता 
सम्बशन्ध भएका लनणयय एिं काययहरु यसै काययविधी बमोशजम भएको मालननछे । 
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आज्ञािे, 

दीपेश कटे्टि 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 


