ूँ ी अनुदान कार्तववधि, २०७६
नवप्रवर्तन शुरुवार्ी पज
नवीनर्म ज्ञान, सीप र क्षमर्ा भएका आववष्कारकर्ात, उद्यमी, व्र्वसार्ी व्र्क्ति वा सं स्थालाई त्र्स्र्ो
ूँ ीको रूपमा अनुदान उपलब्ि गराउने सम्बन्िी
उद्यम र्था व्र्वसार् सञ्चालन गनतको लाधग शुरुवार्ी पज
कामकारबाहीलाई सरल, स्पष्ट र व्र्वक्तस्थर् गनत वाञ्छनीर् भएकोले ,
ववधनर्ोजन ऐन, २०७६ को दफा ९ ले ददएको अधिकार प्रर्ोग गरी नेपाल सरकारले दे हार्को
कार्तववधि बनाएको छ ।
१.

ूँ ी अनुदान कार्तववधि,
सं क्तक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स कार्तववधिको नाम "नवप्रवर्तन शुरुवार्ी पज
२०७६" रहेको छ।
(२) र्ो कार्तववधि र्ुरुन्र् प्रारम्भ हुनेछ।

२.

पररभाषा : ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथत नलागेमा र्स कार्तववधिमा,(क)

ूँ ीको रूपमा
“अनुदान” भन्नाले नवप्रवर्तनीर् कार्तको लाधग दफा ९ बमोक्तजम शुरुवार्ी पज
प्रदान गररने अनुदान सम्झनु पछत।

(ख)

“आववष्कारकर्ात” भन्नाले स्वःअध्र्र्न र्था अनुसन्िानबाट सावतजधनक वहर्का लाधग
कुनै वस्र्ु वा सेवाको आववष्कार गने व्र्क्ति सम्झनु पछत।

(ग)

“उद्यमी वा व्र्वसार्ी” भन्नाले नवप्रवर्तनीर् कार्त वा उद्यमशील क्षमर्ाको उपर्ोग
गरी व्र्ावसावर्क रूपमा वस्र्ु वा सेवाको उत्पादन र्था ववर्रण गने व्र्क्ति सम्झनु
पछत र सो शब्दले त्र्स्र्ो कार्त गने सं स्थालाई समेर् जनाउूँछ ।

(ङ)

“नवप्रवर्तनीर् कार्त” भन्नाले नर्ाूँ प्रववधिको माध्र्मबाट कम समर्, कम लागर् र्था
कम स्रोर्को महत्तम उपर्ोग गरी उच्च गुणस्र्रको आववष्कार र्था प्रणालीको
ववकास गने स्वःउद्यमजन्र् कार्त सम्झनु पछत।

(च)

"बैङ्क र्था ववत्तीर् सं स्था" भन्नाले प्रचधलर् कानन बमोक्तजम नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट
इजाजर्पत्र प्राप्त बैङ्क र्था ववत्तीर् सं स्था सम्झनु पछत।

३.

(छ)

“मन्त्रालर्” भन्नाले नेपाल सरकार, अथत मन्त्रालर् सम्झनु पछत।

(ज)

"सधमधर्" भन्नाले दफा ३ बमोक्तजमको धनदे शक सधमधर् सम्झनु पछत।

धनदे शक सधमधर्को गठन : (१) अनुदान ववर्रण सम्बन्िी कामकारबाहीलाई व्र्वक्तस्थर् गनत दे हार्
बमोक्तजमका सं र्ोजक र सदस्र् रहेको एक धनदे शक सधमधर्को गठन गररएको छ :(क)
(ख)

रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगको उपाध्र्क्षले र्ोकेको सो
आर्ोगको सदस्र्

-सं र्ोजक

सहसक्तचव, मन्त्रालर्

-सदस्र्
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(ग)

सहसक्तचव, उद्योग, वाक्तणज्र् र्था आपधर्त मन्त्रालर्

-सदस्र्

(घ)

सहसक्तचव, क्तशक्षा, ववज्ञान र्था प्रववधि मन्त्रालर्

-सदस्र्

(ङ)

सहसक्तचव, रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगको सक्तचवालर्

-सदस्र्-सक्तचव

(२) सधमधर्को सक्तचवालर् रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगको सक्तचवालर्मा रहनेछ।
४.

सधमधर्को काम, कर्तव्र् र अधिकार : र्स कार्तववधिमा अन्र्त्र उक्तललक्तखर् काम, कर्तव्र् र अधिकारका
अधर्ररि सधमधर्को काम, कर्तव्र् र अधिकार दे हार् बमोक्तजम हुनछ
े :(क)

सचना प्रववधि, कृवष, उजात, स्वास््र् सेवा, पर्तटन, प्रववधि ववकास, रोजगारी
धसजतना गने जस्र्ा नवप्रवर्तनीर् ज्ञान, सीप र क्षमर्ा भएका आववष्कारकर्ात,
नवप्रवर्तनीर् ज्ञान, सीप र क्षमर्ाबाट उक्तललक्तखर् ववषर्सूँग सम्बक्तन्िर् कुनै
वस्र्ु वा सेवाको आववष्कार, उत्पादन वा व्र्वसार् गनतको लाधग आवश्र्क
ूँ ी जुटाउन नसकेका लघु, घरे ल ु साना र्था मझौला उद्यमी वा
लगानीर्ोग्र् पज
व्र्वसार्ीलाइत त्र्स्र्ो नवप्रवर्तनीर् कार्तको लाधग अनुदान प्रदान गनत प्रस्र्ाव
आह्वान गने,

(ख)

खण्ड (क) बमोक्तजम प्राप्त प्रस्र्ावको छनौट गने मापदण्ड र्था ववधि धनिातरण
गने,

(ग)

अनुदानको लाधग छनौट भएका प्रस्र्ाव पेश गने व्र्क्ति वा सं स्थालाइत
अनुदान रकम उपलब्ि गराउने सम्बन्िी मापदण्ड र्र्ार गने, अनुदान
रकमको सीमा, अनुदान ददने प्रस्र्ावको सङ्ख्र्ा एवं अन्र् शर्त धनिातरण गने,

(घ)

अनुदान प्राप्त गने आववष्कारकर्ात, उद्यमी, व्र्वसार्ी व्र्क्ति वा सं स्थाको
अनुगमन र्था मलर्ाङ्कनको आिार र्ोक्ने,

(ङ)

अनुदान प्राप्त गने आववष्कारकर्ात, उद्यमी, व्र्वसार्ी व्र्क्ति वा सं स्थाको
अनुगमन गने र्था त्र्स्र्ो कार्तको प्रगधर्को क्तस्थधर् र प्राप्त उपलक्तब्िको
सम्बन्िमा वावषतक प्रधर्वेदन र्र्ार गरी प्रकाक्तशर् गने,

(च)

नवप्रवर्तनीर् ज्ञान, सीप र क्षमर्ा भएका प्रधर्भाशाली व्र्क्ति र्था सं स्थालाई
प्रोत्सावहर् गनत आवश्र्क अन्र् कार्त गने।

५.

सधमधर्को बैठक र धनणतर् : (१) सधमधर्को बैठक आवश्र्कर्ा अनुसार सधमधर्को सं र्ोजकले र्ोकेको
धमधर्, समर् र स्थानमा बस्नेछ।
(२) सधमधर्को बैठक सं र्ोजकको सहमधर्मा सदस्र्-सक्तचवले बोलाउनेछ।
(३) सधमधर्को बैठक बस्नुभन्दा चौबीस घण्टा अगावै सधमधर्को सदस्र्-सक्तचवले बैठकको
कार्तसचीसवहर्को सचना सबै सदस्र्लाई ददनु पनेछ।
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(४) सधमधर्को कुल सदस्र् सङ्ख्र्ाको बहुमर् सदस्र् उपक्तस्थर् भएमा सधमधर्को बैठकको
लाधग गणपरक सङ्ख्र्ा पुगक
े ो माधननेछ।
(५) सधमधर्को बैठकको अध्र्क्षर्ा सधमधर्को सं र्ोजकले गनेछ र धनजको अनुपक्तस्थधर् भएमा
सधमधर्को वररष्ठ सदस्र्ले गनेछ।
(६) सधमधर्को बैठकमा बहुमर्को रार् मान्र् हुनछ
र मर् बराबर भएको अवस्थामा
े
सं र्ोजकले धनणातर्क मर् ददनेछ।
(७) सधमधर्ले आवश्र्कर्ा अनुसार नेपाल सरकारका कुनै पदाधिकारी, कमतचारी वा अन्र्
ववषर् ववज्ञलाई सधमधर्को बैठकमा आमन्त्रण गनत सक्नेछ।
(८) सधमधर्को धनणतर् सदस्र्-सक्तचवले प्रमाक्तणर् गरी राख्नु पनेछ।
(९) सधमधर्को बैठक सम्बन्िी अन्र् कार्तववधि सधमधर् आफैंले धनिातरण गरे बमोक्तजम हुनेछ।
६.

ूँ ी जुटाउन नसकेका
प्रस्र्ाव आह्वान गने : (१) सधमधर्ले नवप्रवर्तनीर् कार्तको लाधग शुरुवार्ी पज
आववष्कारकर्ात, उद्यमी वा व्र्वसार्ी व्र्क्ति वा सं स्थालाई आफले गनत खोजेको सचना प्रववधि, कृवष,
उजात, स्वास््र् सेवा, पर्तटन, प्रववधि ववकास, रोजगारी धसजतना जस्र्ा नवप्रवर्तनीर् कार्तमा लगानी गने
प्रर्ोजनको लाधग अनुदान माग गरी प्रस्र्ाव पेश गनत कम्र्ीमा दुईवटा रावष्ट्रर्स्र्रका दै धनक पधत्रकामा
सचना प्रकाशन गरी प्रस्र्ाव आह्वान गनुत पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम प्रस्र्ाव आह्वान गरे को सचना सधमधर्ले रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगको
वेबसाइटमा समेर् प्रकाशन गनुत पनेछ।

७.

प्रस्र्ाव पेश गनत सक्ने : (१) दफा ६ बमोक्तजम प्रकाक्तशर् सचना अनुसार नवप्रवर्तनीर् कार्तको लाधग
अनुदान प्राप्त गनत चाहने आववष्कारकर्ात, उद्यमी वा व्र्वसार्ी व्र्क्ति वा सं स्थाले आफले गनत खोजेको
नवप्रवर्तनीर् कार्त, त्र्सको जोक्तखम, सम्भाववर् प्रधर्फल, आवश्र्क पने रकम, नेपाल सरकारबाट अपेक्षा
गररएको अनुदान रकम, त्र्सबाट अथतर्न्त्रमा पनत सक्ने सकारात्मक प्रभाव लगार्र्का ववषर् उललेख
गरी सोही सचनामा र्ोवकएको अवधिधभत्र सधमधर् समक्ष प्रस्र्ाव पेश गनत सक्नेछन्।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम प्रस्र्ावसाथ पेश गनुप
त ने वववरण र्था कागजार् र प्रस्र्ावको ढाूँचा
सधमधर्ले र्ोके बमोक्तजम हुनछ
े ।
(३) सधमधर्ले उपदफा (१) बमोक्तजम र्ोवकएको अवधिधभत्र प्राप्त प्रस्र्ाव र्ीस ददनधभत्र मलर्ाङ्कन
गरी उपर्ुि प्रस्र्ावको छनौट गनत दफा ८ बमोक्तजमको उपसधमधर् समक्ष पठाउनु पनेछ।

८.

प्रस्र्ाव छनौट गने : (१) दफा 7 बमोक्तजम प्राप्त भएका प्रस्र्ावको मलर्ाङ्कन गरी उपर्ुि प्रस्र्ाव
छनौट गनत सधमधर्ले दे हार् बमोक्तजमको प्रस्र्ाव मलर्ाङ्कन उपसधमधर् गठन गनेछ :(क)

सधमधर्को सं र्ोजकले र्ोकेको सधमधर्को सदस्र्मध्र्े एक जना -सं र्ोजक

(ख)

प्रस्र्ावसूँग सम्बक्तन्िर् ववषर् ववज्ञहरूमध्र्ेबाट सं र्ोजकले र्ोकेको
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एक जना
(ग)

- सदस्र्

प्रस्र्ावसूँग सम्बक्तन्िर् नेपाल सरकारको मन्त्रालर्को सहसक्तचव -सदस्र्

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको उपसधमधर्ले प्राप्त प्रस्र्ावहरूको मलर्ाङ्कन गदात सधमधर्ले धनिातरण
गरे को मापदण्ड र दे हार्का ववषर्हरूलाई आिार मान्नु पनेछ :(क)

प्रस्र्ावको ववषर्वस्र्ु, सो को कार्ातन्वर्नबाट प्राप्त हुने उपलक्तब्ि र प्रभाव,

(ख)

नवप्रवर्तन हुने अवस्था र र्सबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोक्तखम,

(ग)

प्रस्र्ाव कार्ातन्वर्न गनत लाग्ने लागर्,

(घ)

ूँ ीको अनुपार्,
उद्यमी आफैंले लगानी गनत चाहेको पज

(ङ)

प्रस्र्ावकको र्ोग्र्र्ा, प्रस्र्ाव कार्ातन्वर्न गने क्षमर्ा एवं सं र्न्त्र,

(च)

प्रस्र्ाववर् कार्तक्रमको र्र्ारी क्तस्थधर्,

(छ)

सधमधर्ले आवश्र्क ठानेका अन्र् ववषर् ।

(३) उपसधमधर्ले प्रस्र्ाव प्राप्त भएको र्ीस ददनधभत्र उपदफा (२) बमोक्तजमको आिारमा मलर्ाङ्कन
गदात उपर्ुि दे क्तखएका प्रस्र्ावहरूको छनौट गरी सो को जानकारी प्रस्र्ावसवहर्को धसफाररश सधमधर्मा
पठाउनु पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोक्तजम प्रस्र्ावसवहर्को धसफाररस उपर्ुि दे क्तखएमा सधमधर्ले र्ीन ददनधभत्र
सम्बक्तन्िर् प्रस्र्ावकलाइत जानकारी ददइत सो को सचना मन्त्रालर् र रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगको वेबसाइट
माफतर् समेर् सावतजधनक गनुत पनेछ।
(5) र्स दफा बमोक्तजम छनौट गररने प्रस्र्ावको सङ्ख्र्ा सधमधर्ले धनिातरण गरे बमोक्तजम हुनेछ।
९.

अनुदान प्रदान गररने : (१) दफा ८ बमोक्तजम छनौट गररएको प्रस्र्ाव बमोक्तजमको नवप्रवर्तनीर् कार्त
ूँ ीको रूपमा लगानी
सञ्चालनको लाधग प्रत्र्ेक आधथतक वषतमा ववधनर्ोजन भएको रकमबाट शुरुवार्ी पज
हुने प्रस्र्ावको लागर् र्था त्र्सबाट प्रभावको आिारमा कुल लागर्को बढीमा पचास प्रधर्शर्सम्ममा
नबढ्ने गरी अधिकर्म पचास लाख रुपर्ाूँ रकम मन्त्रालर्ले अनुदानको रूपमा प्रदान गनत सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको अनुदान प्रदान गदात दफा ८ बमोक्तजम छनौटमा परे का सम्बक्तन्िर्
आववष्कारकर्ात, उद्यमी वा व्र्वसार्ी व्र्क्ति वा सं स्थासूँग प्रस्र्ाव कार्ातन्वर्न गने अवधि लगार्र्का
अन्र् ववषर्मा सधमधर्ले आवश्र्क सम्झौर्ा गनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोक्तजम सम्झौर्ा गरे पधछ सधमधर्ले सो बमोक्तजम सम्बक्तन्िर् आववष्कारकर्ात,
उद्यमी वा व्र्वसार्ी व्र्क्ति वा सं स्थालाइत अनुदान प्रदान गनत त्र्स्र्ो सम्झौर्ाको प्रधर्सवहर् मन्त्रालर् र
सम्बक्तन्िर् ववषर्गर् मन्त्रालर्मा ले खी पठाउनु पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोक्तजम लेखी आएमा मन्त्रालर्ले सम्झौर्ा अनुसारको अनुदान रकम
सम्झौर्ामा र्ोवकएको बैङ्क र्था ववत्तीर् सं स्था माफतर् सम्झौर्ा अनुसारको रकम मध्र्े पवहलो वकस्र्ा
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स्वीकृर् भएको कार्त प्रारम्भ गरे पधछ, दोस्रो वकस्र्ा कार्त प्रगधर्को आिारमा र अक्तन्र्म वकस्र्ा
कार्तसम्पन्न भएपधछ उपलब्ि गराइनेछ। र्सरी उपलब्ि गराइएको अनुदान रकम स्वीकृर् कार्तक्रममा
प्रर्ोग भएको नदे क्तखएमा अनुदान बापर् प्रदान गररएको रकम सरकारी बाूँकीसरह असुलउपर गररनेछ।
(५) र्स कार्तववधि बमोक्तजम अनुदान प्रदान गने प्रवक्रर्ा, सो को प्राधप्त, भुिान ववधि, अवधि र्था
आववष्कारकर्ात, उद्यमी वा व्र्वसार्ी व्र्क्ति वा सं स्था र बैङ्क र्था ववत्तीर् सं स्थाले पालना गनुत पने शर्त
सम्बन्िी व्र्वस्था उपदफा (२) बमोक्तजमको सम्झौर्ामा उललेख भए बमोक्तजम हुनछ
े ।
(६) आववष्कारकर्ात, उद्यमी वा व्र्वसार्ी व्र्क्ति वा सं स्थाले अनुदान बापर् प्राप्त रकम जुन
प्रर्ोजनका लाधग प्राप्त भएको हो सोही प्रर्ोजनमा मात्र खचत गनुत पनेछ।
(७) र्स कार्तववधिमा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा ले क्तखएको भए र्ापधन र्स कार्तववधि बमोक्तजम अनुदान
प्राप्त गने आववष्कारकर्ात, उद्यमी वा व्र्वसार्ी व्र्क्ति वा सं स्था प्रचधलर् कानन बमोक्तजम स्थार्ी लेखा
नम्बर प्रमाणपत्र धलएको र कजात सचना केन्रको कालोसचीमा नपरे को हुन ु पनेछ।
१०. अनुगमन गने : (१) अनुदानबाट सञ्चाधलर् नवप्रवर्तनीर् कार्त धनर्धमर् रूपमा सञ्चालन भए, नभएको
सम्बन्िमा सधमधर् र सम्बक्तन्िर् ववषर्गर् मन्त्रालर्ले समर्-समर्मा अनुगमन गनत वा गराउन सक्नेछ।
र्सरी ववषर्गर् मन्त्रालर्ले अनुगमन गरे को प्रधर्वेदन सधमधर् समक्ष सार् ददनधभत्र पेश गनुत पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम सधमधर्, सम्बक्तन्िर् ववषर्गर् मन्त्रालर्ले अनुगमन गदात सो कार्तमा
सहर्ोग गनुत सम्बक्तन्िर् अनुदान प्राप्त गने आववष्कारकर्ात, उद्यमी वा व्र्वसार्ी व्र्क्ति वा सं स्थाको
कर्तव्र् हुनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोक्तजम अनुगमन गदात, गराउूँदा र्स कार्तववधि ववपरीर् हुने गरी कुनै काम
गरे , गराएको पाइएमा सधमधर्ले धनक्तिर् समर्ावधि र्ोकी त्र्स्र्ो कार्तमा सुिार गनत सम्बक्तन्िर्
आववष्कारकर्ात, उद्यमी वा व्र्वसार्ी व्र्क्ति वा सं स्थालाइत आवश्र्क धनदे शन ददन सक्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोक्तजम ददइएको धनदे शन बमोक्तजम धनिातररर् समर्ावधिधभत्र आवश्र्क सुिार
भएको नपाइएमा सधमधर्ले त्र्स्र्ो आववष्कारकर्ात, उद्यमी वा व्र्वसार्ी व्र्क्ति वा सं स्थालाइत धनजले
पाएको अनुदान प्रचधलर् कानन बमोक्तजम व्र्ाजसवहर् वफर्ात गनत धनदे शन ददन सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोक्तजम धनदे शन ददूँदा त्र्स्र्ो अनुदान रकम वफर्ात नगरे मा सो रकम प्रचधलर्
कानन बमोक्तजम सरकारी बाूँकी सरह असुल उपर गररनेछ।
११. प्रधर्वेदन पेश गनुपत ने : (१) र्स कार्तववधि बमोक्तजम अनुदान प्राप्त गने आववष्कारकर्ात, उद्यमी वा
व्र्वसार्ी व्र्क्ति वा सं स्थाले प्रत्र्ेक चौमाधसक अवधिमा आफले गरे को कामकारबाहीको प्रधर्वेदन
सधमधर् समक्ष पेश गनुत पनेछ।
(२) सधमधर्ले र्स कार्तववधि बमोक्तजम अनुदान प्रदान गररएका नवप्रवर्तनीर् कार्तको प्रगधर्को
अवस्था र सोबाट प्राप्त उपलक्तब्ि स्पष्ट खुलाइत वावषतक प्रधर्वेदन र्र्ार गरी मन्त्रालर्मा पेश गनुत पनेछ।
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१२. गुनासो सम्बन्िी व्र्वस्था : (१) र्स कार्तववधि बमोक्तजम सम्बक्तन्िर् बैङ्क र्था ववत्तीर् सं स्थाले अनुदान
प्रवाह नगरे को वा अनुदान प्राप्त गने आववष्कारकर्ात, उद्यमी वा व्र्वसार्ी व्र्क्ति वा सं स्थाले अनुदान
सुवविा नपाएको सम्बन्िमा सम्बक्तन्िर् आववष्कारकर्ात, उद्यमी, व्र्वसार्ी व्र्क्ति वा सं स्थाले सधमधर्
समक्ष धलक्तखर् वा मौक्तखक गुनासो गनत सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम कुनै गुनासो प्राप्त भएमा त्र्स्र्ो गुनासो सम्बोिन गनत सधमधर्ले
सम्बक्तन्िर् बैङ्क वा ववत्तीर् सं स्थालाइत आवश्र्क धनदे शन ददनु पनेछ।
१३. फारम र्था ढाूँचा सम्बन्िी व्र्वस्था : र्स कार्तववधि बमोक्तजम अनुदान प्रदान गदात प्रर्ोग हुने अन्र्
आवश्र्क फारम र्था ढाूँचा नेपाल राष्ट्र बैङ्कसूँगको समन्वर्मा सम्बक्तन्िर् बैङ्क र्था ववत्तीर् सं स्थाले र्ोके
बमोक्तजम हुनेछ।
१४. बािा अड्काउ फुकाउनेः

र्स कार्तववधिको कार्ातन्वर्नमा कुनै बािा उत्पन्न भएमा मन्त्रालर्ले

आवश्र्क धनणतर् गरी बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।
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