
  

 

 

प्रदेश राजपत्र 
कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 4) वीरेन्द्रनगर, सखेुत, माघ २० गते, 2078 साल (अततररक्ताङ्क २८ 

भाग-३ 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्द्त्री तथा मशन्द्त्रपररषद्को कायाालयको 
सूचना 

 

मखु्यमन्द्त्री दतलत आय आजान प्रवर्द्ान कायाक्रम सञ् चालन 
कायाववति, २०७८ 

 

प्रस्तावना: कर्ााली प्रदेशका आतथाक तथा सामाशजक रुपले ववपन्द् न 
अवस्थामा रहेका दतलतको व्यावसावयक ज्ञान, सीप र क्षमतामा बवृर्द् 
गना सीप ववकास, सामग्री तथा पूवाािार तनमाार् र ववत्तीय पहुुँचमा 
सहयोग गरी गररबी तनवारर्मा सहयोग परु् याउन मखु्यमन्द्त्री दतलत 
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आय आजान प्रवर्द्ान कायाक्रमलार्ा व्यवशस्थत र प्रभावकारी रुपमा 
कायाान्द्वयन गना वाञ् छनीय भएकोले, 

कर्ााली प्रदेश ववतनयोजन अध्यादेश, २०७८ को दफा ९ को 
उपदफा (१) बमोशजम कर्ााली प्रदेश सरकारले यो कायाववति बनाएको 
छ। 

पररच्छेद-१  
प्रारशभभक 

१.  संशक्षप्त नाम र प्रारभभः (१) यस कायाववतिको नाम “मखु्यमन्द्त्री 
दतलत आय आजान प्रवर्द्ान कायाक्रम सञ् चालन कायाववति, 
२०७८” रहेको छ।  

(२) यो कायाववति तरुुन्द्त प्रारभभ हनुेछ।  
२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस 

कायाववतिमा,- 
(क) “कायाक्रम” भन्नाले यस कायाववति बमोशजम 

कायाान्द्वयन हनु े मखु्यमन्द्त्री दतलत आय आजान 
प्रवर्द्ान कायाक्रम सभझन ुपछा। 

(ख) “कायाालय” भन्नाले उद्योग तथा उपभोक्ता वहत 
संरक्षर् कायाालय सभझन ु पछा र सो शब्दले 
उद्योग तथा उपभोक्ता वहत संरक्षर् 
तनदेशनालयलार्ा समेत जनाउुँछ। 

(ग) “दतलत” भन्नाले नेपाल सरकारले दतलत भनी 
पररभावषत गरेको दतलत समदुायको व्यशक्त 
सभझन ुपछा। 

(घ) “तनदेशक सतमतत” भन्नाले दफा 1५ बमोशजमको 
तनदेशक सतमतत सभझन ुपछा। 
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(ङ) “मन्द्त्रालय” भन्नाले कर्ााली प्रदेश सरकारको 
उद्योग, पयाटन, वन तथा वातावरर् मन्द्त्रालय 
सभझन ुपछा। 

(च) “लाभग्राही” भन्नाले कायाक्रमबाट प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष रुपमा लाभ प्राप्त गने दतलत वा दतलत 
समूह सभझन ुपछा। 

(छ) “सतमतत” भन्नाले दफा १७ बमोशजमको कायाक्रम 
सञ्चालक सतमतत सभझन ुपछा। 

(ज) "सहकारी संस्था” भन्नाले प्रचतलत कानून 
बमोशजम दताा भर्ा सञ् चालनमा रहेको सहकारी 
संस्था वा संघ सभझन ुपछा। 

(झ) “स्थानीय तह” भन्नाले कर्ााली प्रदेशतभत्रका 
नगरपातलका र गाउुँपातलका सभझन ुपछा। 
 

पररच्छेद-२ 
कायाक्रमको क्षते्र तथा कायाक्रम वक्रयाकलाप 

३.  कायाक्रमको क्षते्रः कायाक्रमको के्षत्र देहाय बमोशजम हनुछेः- 
(क) उत्पादन एवम ्आय आजानमूलक, 
(ख) परभपरागत वा आवश्यकता पवहचान भएको 

पेशा, व्यवसाय वा सीपमा आिाररत उद्यम 
ववकास, 

(ग) आय आजानमूलक लघ ु तथा घरेल ु उद्यम 
प्रवर्द्ान। 

४.  कायाक्रम तथा वक्रयाकलापः (१) दफा ३ बमोशजमको क्षेत्रमा 
देहाय बमोशजमका कायाक्रम सञ् चालन गररनछेः- 
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(क) सीप ववकास तातलम कायाक्रम, 
(ख) सामग्री तथा पूवाािार तनमाार् सहयोग कायाक्रम, 

र 
(ग) ववत्तीय पुँहचु सहयोग कायाक्रम। 

(२) सतमततले कायाक्रम सञ् चालन हनुे स्थानीय तह 
तोक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोशजमको कायाक्रम 
अन्द्तगात परभपरागत वा लाभग्राहीले माग गरेका पेशा, व्यवसाय, 
लघ ु एवम ्घरेल ुउद्यम तथा उच्चस्तरको व्यावसावयक प्रवर्द्ान 
एवम ् ववकास गना तातलम माफा त ज्ञान, सीप तथा दक्षता 
अतभवृवर्द् गरार्ा आय आजान क्षमता ववकास गररनेछ। 

(४) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोशजमको कायाक्रम 
अन्द्तगात ज्ञान, सीप तथा दक्षता अतभवृवर्द् भएको पेशा, 
व्यवसायको ववकासका लातग सामग्री तथा पूवाािार तनमाार्मा 
सहयोग गररनेछ। 

(५) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोशजमको कायाक्रम 
अन्द्तगात ववपन्द् न दतलतलार्ा सहतुलयत ब्याजदरमा ऋर् उपलब्ि 
गराउन सहकारी संस्थालार्ा तबउपुुँजी अनदुान ददर्नेछ। 

 

पररच्छेद-३ 
कायाक्रम सञ् चालन सभबन्द्िी व्यवस्था 

५.  सीप ववकास तातलम कायाक्रम सञ् चालनः (१) प्रत्येक शजल्लामा 
कभतीमा साठी जना लाभग्राही छनौट गरी तातलमको प्रकृतत 
अनसुार बढीमा तीन मवहना अवतिको सीप ववकास तातलम 
कायाक्रम सञ् चालन गररनेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोशजमको कायाक्रम सञ् चालन गदाा 
दतलत वगाले परभपरागत रुपमा गदै आएका वा माग गरे 
बमोशजमका सीप वा पेशा व्यवसायसुँग सभबशन्द्ित आय आजान 
बवृर्द् एवम ् रोजगारी तसजानामा सहयोग पगु्ने तातलम कायाक्रम 
सञ् चालन गररनछे। 

6. सामग्री तथा पूवाािार तनमाार् सहयोग कायाक्रम सञ् चालनः (१) 
सामग्री तथा पूवाािार तनमाार् सहयोग कायाक्रम अन्द्तगात दतलतले 
परभपरागत रुपमा गदै आएका वा माग गरे बमोशजमका पेशा, 
व्यवसायलाई आितुनकीकरर् गने मेतसन, उपकरर् तथा 
सामूवहक कायास्थल वा पूवाािार तनमाार् कायाका लातग वस्तगुत 
सहायता उपलब्ि गराउन सवकनेछ। 

(२) सामग्री तथा पूवाािार तनमाार् सहयोग कायाक्रम 
सञ् चालन गदाा लाभग्राहीको छनौटका आिार देहाय बमोशजम 
हनुेछनः- 

(क)  व्यवसाय सञ् चालनको लातग अनसूुची-1 
बमोशजमको व्यावसावयक योजना प्रस्ताव, 
व्यवसाय दताा प्रमार् पत्र, लागत साझेदारी 
प्रस्ताव, आय आजान तथा स्वरोजगार बवृर्द् गना 
सहयोग पगु्ने व्यवसाय, 

(ख)  पेशा, व्यवसायलाई आितुनकीकरर् गना 
आवश्यक मेतसन, उपकरर् वा पूवाािार 
तनमाार्को व्यावसावयक प्रस्ताव, 

(ग)  दतलतलाई सङ्गदठत गरी सामूवहक रुपमा 
उत्पादन तथा आय आजानका वक्रयाकलाप 
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व्यवशस्थत रूपमा सञ् चालन गना आवश्यक 
पूवाािार तनमाार् सभबन्द्िी आयोजना, 

(घ)  सीप अतभवृवर्द् तातलम प्राप्त गरी रोजगारीमा 
आवर्द् हनु चाहने लाभग्राहीले आवश्यक सामग्री 
वा उपकरर् खररद तथा उद्योग स्थापनाका 
लातग पेश गरेको आयोजना, 

(ङ)  लाभग्राहीलाई सङ्गदठत गरी सामूवहक स्तरमा 
आय आजानका वक्रयाकलाप सञ् चालन गना 
सहयोग पगु्ने सहकारी, साझेदारी उद्योग वा 
व्यवसाय सभबन्द्िी साझेदारीयकु्त लागत 
प्रस्ताव। 

(३) सामग्री तथा पूवाािार तनमाार् सहयोग कायाक्रममा 
समूहगत लाभग्राहीको हकमा प्रत्येक समूहमा फरक फरक घर 
पररवारका कभतीमा पन्द्र जना लाभग्राही समेवटएको समूह हनु ु
पनेछ। 

(४) दफा ९ र १० बमोशजम योग्यता पगेुका आवेदकले 
उपदफा (२) बमोशजमका आिार पषु्ट् यार्ा हनुे कागजातका 
अततररक्त व्यवसाय दताा प्रमार्पत्र, तातलम प्रमार्पत्र, करचकु्ता 
प्रमार्पत्र र सभबशन्द्ित स्थानीय तहको तसफाररस पेश गनुा 
पनेछ। 

7.  ववत्तीय पुँहचु सहयोग कायाक्रम सञ् चालनः (१) लाभग्राहीको 
ववत्तीय पहुुँचका लातग सहतुलयत ब्याजदरमा ऋर् उपलब्ि 
गराउन सक्ने क्षमता भएको सहकारी संस्था छनौट गरी 
कायाक्रम सञ् चालन गररनेछ। 

(२) सहकारी संस्थाले तबउपुुँजी वापत प्राप्त अनदुान 
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रकम छुटै्ट वहसाब देशखने गरी जगेडा कोषमा राख् न ुपनेछ। 

(३) सहकारी संस्थाले तबउपुुँजी वापत प्राप्त गरेको 
अनदुान रकम छनौट भएको लाभग्राहीलार्ा एक पटकमा पचास 
हजार रुपैयाुँसभम बढीमा दईु वषाका लातग ऋर्को रुपमा 
उपलब्ि गराउन ु पनेछ। त्यसरी उपलब्ि भएको ऋर् रकम 
लाभग्राहीले बढीमा छ मवहनाको वकस्ता हनुे गरी भकु्तानी गनुा 
पनेछ।  

(४) सहकारी संस्थाले ऋर् पररचालन गदाा संस्थाको 
ववतनयम र ऋर् पररचालन नीतत बमोशजम सामूवहक जमानी 
लगायतका ऋर् सरुक्षर् ववति अवलभवन गना सक्नेछ। 

(५) सहकारी संस्थाले तबउपुुँजी वापत प्राप्त गरेको रकम 
लाभग्राहीलार्ा ऋर्को रुपमा पररचालन गने बाहेक अन्द्य 
प्रयोजनमा लगानी वा पररचालन गना पाउने छैन। 

(६) सहकारी संस्थाले प्राप्त तबउपुुँजीलार्ा बवृर्द् गदै 
योग्यता तथा मापदण्ड पगेुका लशक्षत लाभग्राहीलार्ा चवक्रय 
रुपमा क्रमशः ऋर् स्वरुप पररचालन गनुा पनेछ र सहकारी 
संस्था ववघटन हनु गएमा तबउपुुँजी कोषमा जभमा भएको सभपूर्ा 
रकम प्रदेश सरकारको राजश् व खातामा जभमा गरी वफताा गनुा 
पनेछ। 

(७) सहकारी संस्थाले तबउपुुँजी रकम ऋर्को रुपमा 
पररचालन गदाा अतिकतम ्वावषाक पाुँच प्रततशतका दरले ब्याज 
तलन सक्नेछ।  

तर अन्द्य कुनै सेवा शलु्क तलन पाउने छैन। 

(८) सहकारी संस्थाले ऋर् पररचालनबाट प्राप्त गने कुल 
ब्याज रकममध्ये दश प्रततशत रकम मूल तबउपुुँजीमा बवृर्द् हनु े
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गरी सो संस्थाको जगेडा कोषमा जभमा गनुा पनेछ र बाुँकी नब्बे 
प्रततशत रकम आभदानीको रुपमा त्यस्तो संस्थाले उपयोग गना 
सक्नेछ। 

(९) सहकारीको शयेर सदस्य नभएको लाभग्राहीले आफु 
आबर्द् हनु चाहेको सहकारी संस्थामा शयेर सदस्य भर्ा 
कायाक्रममा सहभागी हनु सक्नेछ। 

(१०) सहकारी संस्थाले कायाक्रम बमोशजम लाभग्राहीलाई 
ऋर् उपलब्ि नगराएको वा प्रभावकारी रुपमा ववत्तीय सेवा ददन 
नसकेको, तबउपुुँजी रकम वहनातमना गरेको, कायाक्रमको उद्देश्य 
ववपरीत लगानी गरेको वा रकमको दरुुपयोग गरेको पषु्टी भएमा 
जनुसकैु बखत वावषाक दश प्रततशत ब्याजदर सवहत तबउपुुँजी 
अनदुान रकम प्रदेश सरकारले वफताा तलनेछ। 

(११) कायाालयले सतमततबाट स्वीकृत लाभग्राहीको सूची 
वावषाक रुपमा अद्यावतिक गरी कायाक्रम सञ् चालन गने सहकारी 
संस्थालार्ा उपलब्ि गराउन ु पनेछ। सूचीकृत भएका 
लाभग्राहीलार्ा कायाक्रम सञ् चालन गने सहकारी संस्थाले शयेर 
सदस्य बनार्ा क्रमशः ऋर् पररचालन गनुा पनेछ। 

८. लाभग्राही तथा सहकारी संस्था छनौट प्रवक्रयाः (१) कायाालयले 
कायाक्रम सञ् चालन गना लाभग्राही तथा सहकारी संस्था छनौट 
गनुा पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम लाभग्राही तथा सहकारी 
संस्था छनौट गरी सूची तयार गने प्रयोजनको लातग अनसूुची-२ 
बमोशजमको ढाुँचामा स्थानीयस्तरको पतत्रकामा पन्द्र ददन 
अवतिको सावाजतनक सूचना प्रकाशन गरी आवेदन माग गनुा 
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पनेछ। त्यस्तो सूचना कायाालयको वेबसार्टमा राखी सूचना 
पाटीमा समेत टाुँस्न ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजमको सूचना बमोशजम 
कायाक्रममा सहभागी हनु चाहने लाभग्राही तथा सहकारी संस्थाले 
यस कायाववति बमोशजम आवश्यक पने कागजात सवहत अनसूुची-
३ बमोशजमको ढाुँचामा सभबशन्द्ित कायाालयमा आवेदन पेश गनुा 
पनेछ।  

(४) कायाालयले दफा ९, १० र ११ का आिार 
बमोशजम लाभग्राही तथा सहकारी संस्थाको छनौट गनुा पनेछ। 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन लाभग्राही छनौट गदाा लाभग्राहीले अन्द्य कुनै 
कायाक्रमबाट समान प्रकृतत वा दोहोरो पने गरी लाभ नतलएको 
एकीन गरेर मात्र छनौट गनुा पनेछ। 

९.  लाभग्राहीको योग्यताः कायाक्रममा सहभागी हनु चाहन े
लाभग्राहीको योग्यता देहाय बमोशजम हनुेछः- 

(क) अठार वषा उमेर पूरा भएको, 
(ख) सभबशन्द्ित तनवााचन क्षते्रतभत्र कभतीमा छ 

मवहना अगातड देखी बसोबास गरेको स्थानीय 
तहको तसफाररस,  

(ग)  सामग्री तथा पूवाािार तनमाार् सहयोग कायाक्रम 
र ववत्तीय पुँहचु सहयोग कायाक्रमको हकमा 
पेशा वा व्यवसायलाई तनरन्द्तरता गने तलशखत 
प्रततवर्द्ता, 

(घ) सीप ववकास तातलम कायाक्रमका लातग 
परभपरागत पेशा वा व्यवसायमा संलग्न भएको 
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प्रमार् र तातलम पतछ आय आजान व्यवसायमा 
संलग्न हनु ेकबतुलयतनामा। 

१०.  लाभग्राही छनौटका आिारः (१) लाभग्राही छनौटका आिार 
देहाय बमोशजम हनुेछः- 

(क) स्थानीय तहको दतलतको जनसंख्या, 
(ख) एक घर पररवारबाट अतिकतम ्एक लाभग्राही,  
(ग) आय आजान कायाक्रम वा परभपरागत पेशा, 

व्यवसायलार्ा तनरन्द्तरता ददएको व्यशक्त, 
(घ) सगोल पररवारतभत्रको कुनै सदस्य सरकारी 

सेवामा नभएको, 
(ङ) दतलत पररवारका अपाङ्ग, वकशोरी, बहुारी, ववपन्द् न 

दतलत र एकल मवहला, 
(च) समान प्रकृततको कायाक्रमबाट लाभ प्राप्त नगरेको 

व्यशक्त, 
(छ) स्थानीय तहको ववपन्द् न नागररक तसफाररस पत्र। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको आिारमा लाभग्राही 
छनौट गदाा दतलत वगातभत्रका एकल मवहला, अपाङ्ग, वावषाक 
चालीस हजार रुपैयाुँभन्द्दा कम आय भएको व्यशक्त वा 
अल्पसंख्यक दतलतलार्ा प्राथतमकता ददन ुपनेछ।  

(३) सतमततले लाभग्राही छनौटका लातग उपदफा (१) र 
(2) बमोशजमका आिारमा वस्तगुत सूचक तथा मापदण्ड 
बनाउन ुपनेछ।  

११. सहकारी संस्थाको छनौटका आिारः (1) ववत्तीय पहुुँच सहयोग 
कायाक्रम सञ् चालनका लातग सहकारी संस्थाको छनौट देहायका 
आिारमा गररनेछः- 
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(क) सहकारी संस्थाको ववत्तीय अवस्था र अनसूुची-१ 
बमोशजमको व्यावसावयक योजना, 

(ख) अनसूुची-३ बमोशजमको आवेदन र अनसूुची-४ 
बमोशजमको प्रततवर्द्ता पत्र, 

(ग) कायाक्रम सञ् चालन प्रवक्रया बमोशजम ऋर् सेवा 
पररचालन गना सक्न े सहकारी संस्थाको 
व्यवस्थापकीय तथा ववत्तीय क्षमता,  

(घ) सहकारी संस्थाको स्वीकृत कायाके्षत्र,  
(ङ) लाभग्राहीको लातग ऋर् उपलब्ि गराउन े

कायाक्रम सञ् चालन सभबन्द्िमा पेश भएको 
पररयोजना प्रस्ताव, 

(च) सहकारीको कुल शयेर सदस्य संख्या, 
(छ) सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षर् प्रततवेदन। 

  (२) सतमततले सहकारी संस्था छनौटको लातग उपदफा (1) 
बमोशजमको आिारमा वस्तगुत सूचक तथा मापदण्ड बनाउन ु
पनेछ। 

12. सूची प्रकाशन गनुा पनेः कायाालयले कायाक्रममा छनौट भएका 
लाभग्राही र सहकारी संस्थाको सूची स्थानीय पतत्रका, 
कायाालयको सूचना पाटी र वेबसार्टमा सावाजतनक गनुा पनेछ। 

13.  सभझौता गनुा पनेः कायाक्रममा छनौट भएका लाभग्राही तथा 
सहकारी संस्था र कायाालय बीच अनसूुची-5, 6 र 7 
बमोशजमको ढाुँचामा सभझौता गनुा पनेछ। 

१४. समन्द्वय गनुा पनेः कायाक्रम सञ् चालन गदाा कायाालय तथा 
सहकारी संस्थाले स्थानीय तहसुँग समन्द्वय गनुा पनेछ। 
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पररच्छेद-४ 
सतमतत सभबन्द्िी व्यवस्था   

१५. तनदेशक सतमततः (१) कायाक्रमको नीततगत मागादशान, समन्द्वय 
तथा सहजीकरर् गना प्रदेशस्तरमा एक तनदेशक सतमतत रहनेछ। 

(२) तनदेशक सतमततको गठन देहाय बमोशजम हनुछेः- 
(क) प्रदेश सभाको जेष्ठ दतलत सदस्य - संयोजक 
(ख) प्रदेश सभाको दतलत सदस्य  - सदस्य 
(ग) मन्द्त्रालयको कायाक्रम हेने अतिकृत  - सदस्य 
(घ) मखु्यमन्द्त्री तथा मशन्द्त्रपररषद्को कायाालयको 

कायाक्रम हेने अतिकृत         - सदस्य 
(ङ) प्रदेश लेखा तनयन्द्त्रक कायाालयको अतिकृत 

                - सदस्य 
(च) उद्योग तथा उपभोक्ता वहत संरक्षर् तनदेशनालयको 

तनदेशक             - सदस्य-सशचव 
(3) तनदेशक सतमततले आवश्यकतानसुार बढीमा दईु जना 

ववषय ववज्ञलाई सो सतमततको बैठकमा आमन्द्त्रर् गना सक्नेछ। 
(४) तनदेशक सतमततको बैठक संयोजकले तोकेको तमतत, 

समय र स्थानमा बस्नेछ। 
(५) तनदेशक सतमततको बैठक सभबन्द्िी कायाववति सो 

सतमतत आफैले तनिाारर् गरे बमोशजम हनुेछ।  
१६. तनदेशक सतमततको काम, कताव्य र अतिकारः तनदेशक सतमततको 

काम, कताव्य र अतिकार देहाय बमोशजम हनुछेः- 
(क) कायाक्रमको सभबन्द्िमा आवश्यकतानसुार नीततगत 

रुपमा मागादशान, समन्द्वय र सहजीकरर् गने,  
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(ख) कायाक्रमको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने वा 
गराउने। 

१७. कायाक्रम सञ्चालक सतमततः (1) शजल्लास्तरमा कायाक्रमको 
सञ् चालन तथा व्यवस्थापनका लातग कर्ााली प्रदेशका प्रत्येक 
शजल्लामा एक कायाक्रम सञ्चालक सतमतत रहनेछ। 

(२) कायाक्रम सञ् चालक सतमततको गठन देहाय बमोशजम 
हनुेछः-  

(क) प्रमखु, शजल्ला समन्द्वय सतमतत - संयोजक 
(ख) शजल्लाशस्थत स्थानीय तहका प्रमखु वा 

अध्यक्षहरु मध्येबाट तनदेशक सतमततले मनोनीत 
गरेको एक जना प्रमखु वा अध्यक्ष  - सदस्य 

(ग) तनदेशक सतमततले मनोनीत गरेको कभतीमा एक 
जना मवहला सवहत तीन जना दतलत  - सदस्य 

(घ) शजल्लाशस्थत प्रदेश लेखा र्काई कायाालयको 
प्रतततनति      - सदस्य 

(ङ)  प्रमखु, कायाालय      - सदस्य-सशचव 
(३) सतमततले आवश्यकतानसुार बढीमा दईु जना ववषय 

ववज्ञ, प्राववतिक वा ववषयगत कायाालयका प्रतततनतिलाई सो 
सतमततको बैठकमा आमन्द्त्रर् गना सक्नेछ। 

(४) सतमततको बैठक संयोजकले तोकेको तमतत, समय र 
स्थानमा बस्नेछ। 

(५) सतमततको बैठक सभबन्द्िी कायाववति सो सतमतत 
आफैले तनिाारर् गरे बमोशजम हनुेछ। 
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१८. सतमततको काम, कताव्य र अतिकारः तनदेशक सतमततले तनिाारर् 
गरेको नीततगत मागादशानको अिीनमा रही सतमततको काम, 
कताव्य र अतिकार देहाय बमोशजम हनुेछ:- 

(क) कायाक्रम सञ् चालनको क्षेत्र, सीपमूलक तातलमको 
प्रकृतत, तररका, लाभग्राही छनौटका सूचक, 
अङ्कभार र मापदण्ड तथा प्रवक्रया तनिाारर् गने, 

(ख) कायाक्रम सञ्चालनका लातग छनौट भएको 
सहकारी संस्था र लाभग्राहीको नामावली स्वीकृत 
गने, 

(ग) ववत्तीय पहुुँच सहयोग कायाक्रम अन्द्तगात 
सहतुलयत ब्याजदरमा ऋर् प्राप्त गने 
लाभग्राहीहरूको वववरर् प्रत्येक वषाको साउन 
मसान्द्ततभत्र स्वीकृत गरी अद्यावतिक गने, 

(घ) कायाक्रमको ववतनयोशजत बजेट बमोशजम 
वक्रयाकलाप स्वीकृत गरी कायाान्द्वयन गने वा 
गराउने,  

(ङ) कायाक्रमको प्रभावकारी रुपमा कायाान्द्वयनका 
लातग समन्द्वय, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने वा 
गराउने। 

१९. कायाालयको काम, कताव्य र अतिकारः यस कायाववतिमा अन्द्यत्र 
उशल्लशखत काम, कताव्य र अतिकारको अततररक्त कायाालयको 
काम, कताव्य र अतिकार देहाय बमोशजम हनुछेः- 

(क) यस कायाववति बमोशजम स्वीकृत कायाक्रम 
ववषयगत कायाालय, स्थानीय तह र अन्द्य 
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सरोकारवालासुँग समन्द्वय, सहकाया गरी 
सञ् चालन तथा कायाान्द्वयन गने, 

(ख) लाभग्राही छनौटको लातग प्राप्त आवेदनको सूची 
सतमतत समक्ष पेश गने, 

(ग) दफा १८ को खण्ड (ग) बमोशजम स्वीकृत 
लाभग्राहीको अद्यावतिक वववरर् भदौ मसान्द्ततभत्र 
कायाक्रम सञ् चालन गने सहकारी संस्थालार्ा 
उपलब्ि गराउने, 

(घ) प्रचतलत कानून र यस कायाववति बमोशजम 
कायाक्रम सञ् चालन भए, नभएको र कायाक्रम 
सञ् चालन गरे, नगरेको सभबन्द्िमा तनयतमत रुपमा 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गरी नगरेको पार्एमा 
आवश्यक कारबाही गने वा गराउने, 

(ङ) कायाक्रमको सावाजतनक सनुवुाई, सावाजतनक 
लेखापरीक्षर्, आन्द्तररक तथा अशन्द्तम लेखापरीक्षर् 
गने वा गराउने, 

(च) कायाक्रमसुँग सभबशन्द्ित कागजातको अतभलेख 
व्यवशस्थत रुपमा राख् ने, 

(छ) कायाक्रमको स्वातमत्व, तनरन्द्तरता, प्रभावकारीता र 
ददगोपनको लातग पषृ्ठपोषर् गने,  

(ज) कायाक्रम कायाान्द्वयनको शजभमेवारी तथा 
उत्तरदावयत्व बहन गने वा गराउने। 

 

पररच्छेद-५ 
कायाक्रम बजेट सभबन्द्िी व्यवस्था  



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क २८ कर्ााली प्रदेश राजपत्र भाग ३ तमतत 207८/१०/20 

 

 

 
16 

 

 
२०. बजेट व्यवस्थाः मखु्यमन्द्त्री रोजगार कायाक्रम बजेट उपशीषाकमा 

ववतनयोशजत बजेटबाट मखु्यमन्द्त्री तथा मशन्द्त्रपररषद्को 
कायाालयले कायाक्रमको लातग आवश्यक बजेट व्यवस्था गनेछ।  

२१. बजेट बाुँडफाुँटः (१) दफा २० बमोशजमको बजेटबाट शनु्द्य 
दशमलब पाुँच प्रततशत रकम मन्द्त्रालयमा र दईु प्रततशत रकम 
कायाालयमा कायाक्रम सञ् चालन खचा छु् याउन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम छु् याई बाुँकी रहेको 
रकमलाई मखु्यमन्द्त्री तथा मशन्द्त्रपररषद्को कायाालयले दतलतको 
जनसङ् ख्या वापत पचास प्रततशत, दगुामता वापत पच्चीस प्रततशत 
र गररबी वापत पच्चीस प्रततशतको आिारमा शजल्लागत रूपमा 
छु् याई देहाय बमोशजम बजेट बाुँडफाुँट गनुा पनेछः- 

(क) सीप ववकास तातलम कायाक्रम - बीस प्रततशत 
(ख) सामग्री तथा पूवाािार तनमाार् सहयोग कायाक्रम

    - पैंतीस प्रततशत 
(ग) ववत्तीय पहुुँच सहयोग कायाक्रम 

- पैंतालीस प्रततशत। 
२२. बजेट उपलब्ि गराउनःे मखु्यमन्द्त्री तथा मशन्द्त्रपररषद्को 

कायाालयले कायाक्रम सञ् चालनको लातग दफा २१ बमोशजम 
ववतनयोशजत बजेट सभबशन्द्ित कायाालयमा आतथाक मातमला तथा 
योजना मन्द्त्रालयबाट प्रदेश मन्द्त्रालयगत बजेट सूचना प्रर्ाली 
माफा त उपलब्ि गराउनछे। 

२३.  बजेट खचा व्यवस्थापनः (१) कायाक्रमको बजेट खचा गदाा 
प्रचतलत सङ् घीय तथा प्रदेश कानून र मापदण्डको अिीनमा रही 
खचा गनुा पनेछ। 
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(२) लाभग्राहीलार्ा रकम उपलब्ि गराउुँदा सभबशन्द्ित 
लाभग्राहीको बैङ्क खाता माफा त उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

(३) तातलम सञ् चालन भएको अनगुमन प्रततवेदन प्राप्त 
भएपतछ तातलम कायाक्रमको भकु्तानी गनुा पनेछ। 

(४) सामग्री तथा पूवाािार तनमाार् सहयोग कायाक्रम 
अन्द्तगात लागत साझेदारी आिारमा लागतको बढीमा पचहत्तर 
प्रततशत वा तीनलाख रुपैयाुँ मध्ये जनु कम हनु्द्छ सो रकम 
प्रचतलत कानून बमोशजम लाभग्राहीलार्ा अनदुान सहायता रकम 
उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

(५) बजेट खचा गने तथा खचाको पारदशशाता कायम गने, 
लेखाङ्कन गने, से्रस्ता राख् न,े लेखापरीक्षर् गराउने र प्रततवेदन गने 
सभपूर्ा शजभमेवारी कायाालय प्रमखुको हनुछे। 

(६) कायाालयले कायाक्रमको मातसक, चौमातसक र 
वावषाक प्रततवेदन तथा आन्द्तररक र अशन्द्तम लेखापरीक्षर् 
प्रततवेदन मन्द्त्रालय र उद्योग तथा उपभोक्ता वहत संरक्षर् 
तनदेशनालयमा पेश गनुा पनेछ। 

२४. खचा गना नपार्नःे कायाालय र लाभग्राहीले कायाक्रम 
कायाान्द्वयनको लातग प्राप्त रकमबाट देहायका शीषाकमा खचा गना 
पार्ने छैन:- 

(क) यस कायाववति बमोशजमका स्वीकृत कायाक्रम 
तथा वक्रयाकलाप बाहेक अन्द्य कायामा खचा 
गना, 

(ख) आतथाक सहायता, परुस्कार तथा चन्द्दा प्रदान 
गना, 
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(ग) तलब, भत्ता, पाररश्रतमक र प्रशासतनक 
वक्रयाकलापमा खचा गना। 

२५. जवाफदेहीता तथा शजभमेवारीः (१) कायाक्रमको समवष्टगत 
जवाफदेवहता तथा शजभमेवारी सभबशन्द्ित तनकायका लेखाउत्तरदायी 
अतिकारीमा रहनेछ। 

(२) कायाक्रमको रकम खचा गने सभबशन्द्ित लाभग्राही 
वा सहकारी संस्थाले उपयोग वा उपभोग गरेको रकमको हकमा 
तनज स्वयम ्शजभमेवार तथा उत्तरदायी हनुेछ। 

(३) लाभग्राही र सहकारी संस्थाले प्राप्त गरेको रकम 
दरुूपयोग गरेमा त्यसको सभपूर्ा शजभमेवारी र जवाफदेवहता 
सभबशन्द्ित लाभग्राही र सहकारी संस्थामा रहनेछ। कायाालयले 
दरुुपयोग भएको रकम सभबशन्द्ित लाभग्राही र सहकारी 
संस्थाबाट सरकारी बाुँकी सरह असलु उपर गनेछ। 

 

पररच्छेद-६ 
ववववि 

२६. कायाक्रम सभबन्द्िी ववशषे व्यवस्थाः कुनै प्राकृततक ववपद् वा 
महामारी रोगको प्रकोप वा यस्तै ववशषे पररशस्थततको अवस्था 
सजृना भएमा मन्द्त्रालयले यस कायाववति बमोशजमका कायाक्रम 
स्थानीय तहले कायाान्द्वयन गने गरी शता तोकी अशख्तयारी वा 
सशता अनदुानको रुपमा सभबशन्द्ित स्थानीय तहमा रकम पठार्ा 
कायाक्रम सञ् चालन गना सक्नेछ। 

२७. अनगुमन तथा मूल्याङ्कनः कायाक्रमको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
मखु्यमन्द्त्री तथा मशन्द्त्रपररषद्को कायाालय, मन्द्त्रालय,  तनदेशक 
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सतमतत, सतमतत, शजल्ला समन्द्वय सतमतत र कायाालयले गना 
सक्नेछ। 

२८. तनदेशन पालना गनुापनेः कायाक्रम कायाान्द्वयनको तसलतसलामा 
मखु्यमन्द्त्री तथा मशन्द्त्रपररषद्को कायाालय, मन्द्त्रालय, तनदेशक 
सतमतत, सतमतत तथा कायाालयले ददएको तनदेशन सभबशन्द्ित 
कायाालय तथा लाभग्राहीले पालना गनुा पनेछ। 

2९. कारबाही हनुःे कायाक्रमबाट लाभाशन्द्वत हनुे उद्देश्यले कुनै व्यशक्त 
वा सहकारी संस्थाले  वववरर् पेश गरेमा वा झटु ठा व्यहोरा 
तसफाररस गरेको खलु्न आएमा त्यस्तो व्यशक्त वा सहकारी 
संस्थालाई प्रचतलत कानून बमोशजम कारबाही हनुेछ। 

३०. बािा अड्काउ फुकाउन सक्नःे यस कायाववति बमोशजम कायाक्रम 
कायाान्द्वयन गदाा कुनै दद्ववविा वा बािा अड्काउ उत्पन्न भएमा 
मखु्यमन्द्त्री तथा मशन्द्त्रपररषद्को कायाालयले त्यस्तो दद्ववविा वा 
बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ। 

३१. अनसूुचीमा हेरफेर तथा थपघट गना सक्नःे मखु्यमन्द्त्री तथा 
मशन्द्त्रपररषद्को कायाालयले आवश्यकतानसुार अनसूुचीमा हेरफेर 
तथा थपघट गना सक्नेछ। 

३२. खारेजी र बचाउः (१) मखु्यमन्द्त्री दतलत आय आजान (रोजगारी) 

प्रवर्द्ान कायाक्रम सञ् चालन कायाववति, २०७७ खारेज गररएको 
छ। 

(२) मखु्यमन्द्त्री दतलत आय आजान (रोजगारी) प्रवर्द्ान 
कायाक्रम सञ् चालन कायाववति, २०७७ बमोशजम भए गरेका 
सभपूर्ा काम कारबाहीहरु यस कायाववति बमोशजम भए गरेको 
मातननेछ। 
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अनसूुची-१ 

(दफा 6 को उपदफा (२) को खण्ड (क) र दफा ११ को उपदफा 
(१) को खण्ड (क) सुँग सभबशन्द्ित) 
व्यावसावयक योजना प्रस्तावको ढाुँचा 

(क)  उद्देश्यः 
(ख)  कायाः 
(ग)  शेयर सदस्य संख्याः 
(घ)  शस्थर पजुीः 

१. जग्गा र भवन रु. ............।-  

२. फतनाचर रु. ....................।- 
३. मेतसनरी औजार रु. ..........।- 
४. ........... मेतसन रु. .........।- 
५. ............. रु. ................।- 
६. ............. रु. ................।- 

(ङ)  कुल जभमा शस्थर पुुँजी रु. ..............।- 
(च)  व्यावसावयक प्रयोजनको लातग चाल ुप ुुँजी 

१. कच्चा पदाथा एकमषु्ठ रु. ...... ........ ।- 
२. उत्पादन प्रशोिन तथा बजार तयारी लागत मलु्य रु. 

............।- 
३. अन्द्य सामग्रीको लातग एकमषु्ठ रु. .............।- 

(छ)  कुल चाल ुप ुुँजी रु. ..... ........।-  

(ज)  जभमा आवश्यक (च) र (छ) को लातग जभमा रु. 
.............।- 

(झ)  पुुँजीको श्रोत  

१. शयेर पुुँजी रु. .............।- 
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२. अनदुान वापत प्राप्त हनुे प ुुँजी रु. .............।- 
३. बैंक तथा ववत्तीय संस्थामा रहेको रकममा प्राप्त व्याज रु. 

.............।- 
४. जगेडा कोष रु. .............।- 
५. बैंक तथा ववत्तीय संस्थाबाट ऋर् रु. .............।- 
६. अन्द्य रु. .............।- 
७. पुुँजी श्रोत जभमा रु. .............।- 

(ञ)  संस्थाको आय वा आभदानी  

१. ............. तबक्री रु. .............।- 
२. ............. 
३. ............. 

(ट)  संस्थाको व्यय  

१. तलब तथा ज्याला रु. .....................।- 
२. अततररक्त प्रोत्साहन रकम रु. .............।- 
३. मसलन्द्द वा प्रशासतनक खचा रु. ..........।- 
४. ऋर्को व्याज वफताा रु. ....................।- 
५. सभपशत्तमा ह्ररास कट्टी रु. ...................।- 
६. ममात सभभार रु. ...................।- 
७. ईन्द्िन तथा उजाा रु. ..............।- 
८. व्यवसायगत चाल ुखचा रु. .............।- 
९. ववववि खचा रु. ................।- 
१०. जभमा व्यय रु. .............।- 

(ठ) जभमा नाफा वा घाटा (खचा भन्द्दा आय वा आभदानी िेरै 
भएमा नाफा र कम घाटा भएमा)  
१. आय वा आभदानी जभमा रु. .............।- 
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२. व्यय वा खचा जभमा रु. .............।- 
३.  खदु नाफा वा नोक्सान रु. .........।-  

रष्टव्यः यस व्यावसावयक योजनामा वववरर् भदाा लेखापरीक्षर् 
प्रततवेदनको आिारमा गत आतथाक वषाको असार 
मसान्द्तको वववरर् भनुा पनेछ।  
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अनसूुची-2 

(दफा ८ को उपदफा (२) सुँग सभबशन्द्ित) 
आवेदन आव्हान गने सावाजतनक सूचनाको ढाुँचा 

कर्ााली प्रदेश सरकार 

उद्योग, वन, पयाटन तथा वातावरर् मन्द्त्रालय 

उद्योग तथा उपभोक्ता वहत संरक्षर् तनदेशनालय/कायाालय  

मखु्यमन्द्त्री दतलत आय आजान प्रवर्द्ान कायाक्रम सञ् चालन सभबन्द्िी 
सूचना 

प्रथम पटक प्रकाशशत तमततः.................... 
कर्ााली प्रदेश सरकारले गररव, वेरोजगार तथा ववपन्द् न दतलतको 
परभपरागत पेशा वा व्यवसायलाई आितुनकीकरर् गदै आय आजान 
क्षमता ववकास गना देहायका कायाक्रम सञ् चालन गना लागेको हुुँदा यस 
कायाक्रममा सहभागी हनु चाहने ................... शजल्लातभत्रका र्च्छुक 
दतलत, दतलत समदुाय तथा दतलतलाई ववत्तीय पहुुँच सेवा ददन र्च्छुक 
सहकारी संस्थाले यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको तमततले पन्द्र 
ददनतभत्र देहाय बमोशजमका कागजात संलग्न राखी ...................... 
तनदेशनालय/कायाालयमा आवेदन ददनहुनु मखु्यमन्द्त्री दतलत आय 
आजान प्रवर्द्ान कायाक्रम सञ् चालन कायाववति, २०७८ को दफा ८ 
को उपदफा (२) बमोशजम यो सूचना प्रकाशन गररएको छ।  

क्र.सं. कायाक्रम आवश्यक लाभग्राही संख्या 
१ सीप ववकास तातलम कायाक्रम कभतीमा साठी जना 
२ सामग्री तथा पूवाािार सहयोग 

कायाक्रम 

- 

३ ववत्तीय पुँहचु सहयोग कायाक्रम - 
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आवश्यक कागजातः 
१. सीप ववकास तातलम कायाक्रमको लातग आवश्यक कागजातः 

(क) नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र, 
(ख) सभबशन्द्ित तनवााचन क्षेत्रतभत्र कभतीमा छ मवहना अगातड 

देशख बसोबास गरेको, समान प्रकृततको कायाक्रमबाट लाभ 
प्राप्त नगरेको, ववपन्द् न नागररक भएको र परभपरागत रुपमा 
पेशा गदै आएको व्यहोराको स्थानीय तहको तसफाररस, 

(ग)   कायाववतिको अनसूुची-३ बमोशजमको पररयोजना प्रस्ताव, 
(घ)   सीप ववकास तातलम कायाक्रमका लातग परभपरागत पेशा वा 

व्यवसायमा संलग्न भएको प्रमार् र तातलम पतछ आय 
आजान व्यवसायमा संलग्न हनुे कबतुलयतनामा। 

२. सामग्री तथा पूवाािार सहयोग कायाक्रमका लातग आवश्यक 
कागजातः  

(क) नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र, 
(ख) सभबशन्द्ित तनवााचन के्षत्रतभत्र कभतीमा छ मवहना अगातड देशख 

बसोबास गरेको, समान प्रकृततको कायाक्रमबाट लाभ प्राप्त 
नगरेको, ववपन्द् न नागररक भएको र परभपरागत रुपमा पेशा 
गदै आएको व्यहोराको स्थानीय तहको तसफाररस, 

(ग)  कायाववतिको अनसूुची-1 बमोशजमको व्यावसावयक योजना, 
लागत साझेदारी प्रस्ताव, व्यवसाय दताा प्रमार् पत्र र कर 
चकु्ता प्रमार्पत्रको प्रतततलवप,   

(ङ)  कायाववतिको अनसूुची-३ बमोशजमको पररयोजना प्रस्ताव, 
(च)  पेशा, व्यवसायलाई आितुनकीकरर् गना आवश्यक मेतसन, 

उपकरर् वा पूवाािार तनमाार्को व्यावसावयक प्रस्ताव, 
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(छ)  दतलतलाई सङ्गदठत गरी सामूवहक रुपमा उत्पादन तथा आय 
आजानका वक्रयाकलाप व्यवशस्थत रूपमा सञ् चालन गना 
आवश्यक पूवाािार तनमाार् सभबन्द्िी आयोजना प्रस्ताव, 

(ज)  सीप अतभवृवर्द् तातलम प्राप्त गरी रोजगारीमा आवर्द् हनु 
चाहने लाभग्राहीले आवश्यक सामग्री वा उपकरर् खररद 
तथा उद्योग स्थापनाका लातग आयोजना प्रस्ताव, 

(झ)  लाभग्राहीलाई सङ्गदठत गरी सामूवहक स्तरमा आय आजानका 
वक्रयाकलाप सञ् चालन गना सहयोग पगु्ने सहकारी, साझेदारी 
उद्योग वा व्यवसाय सभबन्द्िी साझेदारीयकु्त लागत प्रस्ताव, 

(ञ)  समूहगत लाभग्राहीको हकमा प्रत्येक समूहमा फरक फरक 
घरपररवारका कभतीमा पन्द्र जना लाभग्राही समेवटएको 
समूहको तनर्ायको प्रतततलवप र सदस्यको नामावली, 

(ट)  पेशा वा व्यवसायलाई तनरन्द्तरता गने तलशखत प्रततबर्द्ता। 
3. ववत्तीय पहुुँच सहयोग कायाक्रमका लातग आवश्यक कागजातः 

(क)  सहकारी संस्थाको संस्था दताा प्रमार्पत्र, ववतनयम, पतछल्लो 
लेखापरीक्षर् प्रततवेदन र करचकु्ता प्रमार्पत्रको प्रतततलवप,  

(ख)  कायाववतिको अनसूुची-१ बमोशजमको व्यावसावयक योजना र 
अनसूुची-४ बमोशजमको प्रततवर्द्ता पत्र, 

(ग)  सहकारी संस्थाको सािारर् सभा वा सञ् चालक सतमततबाट 
तबउपुुँजी रकम प्राप्त गरी आय आजान  कायाक्रममा 
अतिकतम ्पररचालन गने व्यहोराको तनर्ायको प्रतततलवप,  

(घ)  सहकारी संस्थाको कायाके्षत्र, ववत्तीय  क्षमता, शयेर सदस्य 
संख्या र संगठानात्मक संरचनाको वववरर् खलेुको कागजात, 

(ङ) पेशा वा व्यवसायलाई तनरन्द्तरता गने तलशखत प्रततबर्द्ता। 
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थप जानकारीका लातग सभपका ः 
(सभबशन्द्ित कायाालयका सभपका  फोन नभवरहरू) 

................................ तनदेशनालय/कायाालय 

.................................... (ठेगाना) 
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अनसूुची-3 
(दफा ८ को उपदफा (३) र दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड 

(ख) सुँग सभबशन्द्ित) 
आवेदनको ढाुँचा 

तमततः ....... ..... ...... 
श्री कायाालय प्रमखुज्यू,           

............................ कायाालय, 

........................... शजल्ला।  

ववषयः मखु्यमन्द्त्री दतलत आय आजान प्रवर्द्ान कायाक्रममा सहभातगताको 
लातग आवेदन पेश गररएको सभबन्द्िमा। 

तहाुँ कायाालयबाट तमतत ...... ........... मा प्रकाशशत सूचना अनसुार 
मखु्यमन्द्त्री दतलत आय आजान प्रवर्द्ान कायाक्रम अन्द्तगात   (क) सीप 
ववकास तातलम कायाक्रम  (ख) सामाग्री तथा पूवाािार सहयोग 
कायाक्रम  (ग) ववत्तीय पुँहचु सहयोग कायाक्रममा (कुनै एक 
कायाक्रममा ठीक शचन्द्ह लगाउने) समावेश हनु र्च्छुक भएकोले 
कायाक्रममा सहभातगताका लातग तपतसलको वववरर् र कागजात संलग्न 
राखी प्रस्ताव पेश गरेको छु/छौं। कायाक्रममा सहभागी गराई ददनहुनु 
अनरुोि छ। 

तपतसलः 
१. लाभग्राहीको नामः................................... 
२. ठेगानाः स्थानीय तहः ........................... 

वडा नं. ................. टोलः ................. 
३. लाभग्राहीको परभपरागत सीप तथा व्यवसायः ..............  

४. लाभग्राहीले सञ् चालन गना चाहेको व्यवसाय वा सीपः .......... 
५. व्यवसाय सञ् चालन गरेको लाभग्राहीको हकमाः  

लाभग्राहीको फोटो 
वा फमा/सहकारीको 
छाप  
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(क) व्यवसायको नामः .................. दताा नं. ...........  

(ख) व्यवसाय दताा तमततः ......................... दताा 
भएको तनकायः ............................ 

(ग) कायाक्षेत्रः ........................................ 
संलग्न कागजातः (सूचनामा माग भए बमोशजमका कागजात क्रमशः 
राख् ने) 

1. ............................................. 
2. ............................................ 
3. ............................................ 
4. ............................................ 

            
      

तनवेदकः                                  
नाम थरः                     
हस्ताक्षरः 
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अनसूुची-4 

(दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) सुँग सभबशन्द्ित) 

प्रततबर्द्ता-पत्र 

मखु्यमन्द्त्री दतलत आय आजान प्रवर्द्ान कायाक्रम अन्द्तगात ववत्तीय पहुुँच 
सहयोग कायाक्रम सञ् चालन गने सन्द्दभामा............... सहकारी संस्था 
तलतमटेडको तफा बाट देहाय बमोशजम कायाान्द्वयन प्रततबर्द्ता गदाछौं।  

(क) प्रचतलत कानून तथा मखु्यमन्द्त्री दतलत आय आजान प्रवर्द्ान 
कायाक्रम सञ् चालन कायाववति, २०७८ को पूर्ा पालना 
गनेछौं।  

(ख) अनदुान रकमबाट प्रवाह हनुे ऋर् अतिकतम ्सदस्यहरुलार्ा 
प्रवाह गने र व्याजदर पाुँच प्रततशतसभममा हनुे व्यवस्था 
गनेछौं। 

(ग) परभपरागत पेशा, व्यवसाय तथा सीपको आितुनकीकरर् हनुे, 
उत्पादनमूलक र आय आजान बवृर्द् हनुे पररयोजनाहरूमा मात्र 
ऋर् पररचालन गनेछौं।    

(घ) सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले उनीहरूको कायायोजना 
अनसुारको काया सञ् चालन नगरी पररयोजनाको तनिााररत अवति 
अगावै सो कायाहरु बन्द्द गरेमा वा उत्पादनमूलक कायाक्रममा 
लगानी नगरी अन्द्य अनतु्पादक के्षत्रमा लगानी गरेको पार्एमा 
त्यस्ता सदस्यहरूबाट प्रचतलत ब्याज र हजााना सवहत वफताा 
गरी अन्द्य सदस्यहरूको ऋर्मा पहुुँच बढाउने छौं।  

(ङ) स्वीकृत लाभग्राहीको सूची बमोशजमका लाभग्राहीलाई ऋर् 
प्रवाह हनु नसकेमा वा अनदुान रकम तनस्कृय रहेमा त्यस्तो 
लाभग्राहीको लातग ववतनयोशजत अनदुान रकम प्रदेश 
सरकारलाई वफताा गनेछौं। 
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(च) समान प्रकृततको कायाका लातग यस अशघ कुनै कायाक्रम 
माफा त अनदुान तलएका छैनौं।  

(छ) अतिकतम ् लाभग्राहीहरूलाई अनदुान कायाक्रम अविारर्ा 
अनसुार समे्नको लातग आफ्नो कायाके्षत्र बवृर्द् गदै लैजान े
प्रयत् न गनेछौं।  

(ज) सहकारी मलु्य मान्द्यता,  तसर्द्ान्द्त, सहकारी कानून र संस्थाको 
ववतनयम ववपरीत हनु ेगरी कायाक्रम सञ् चालन गने छैनौं।  

(झ) जगेडा कोषमा प्राप्त अनदुान रकमलाई पवहलो पटक लगानी 
भएको ऋर् असलुी भए पश्चात पनुः कायाक्रमले लशक्षत गरेका 
दतलत वगाका व्यशक्तहरुलार्ा आय आजानका लातग ऋर् प्रवाह 
गनेछौं। 

(ञ) सहकारी संस्थाले ऋर् पररचालनबाट प्राप्त गने कुल ब्याज 
रकममध्ये दश प्रततशत रकम मूल तबउपुुँजीमा बवृर्द् हनुे गरी 
सहकारी संस्थाको जगेडा कोषमा जभमा गनेछौं र बाुँकी नब्बे 
प्रततशत रकम आभदानीको रुपमा उपयोग गनेछौं। 

(ट) मखु्यमन्द्त्री दतलत आय आजान प्रवर्द्ान कायाक्रम सञ् चालन 
कायाववति, २०७८ को दफा ७ बमोशजमका शताहरु पूर्ा रुपमा 
पालना गनेछौं। 

(ठ) यसमा व्यक्त भएका हाम्रा प्रततबर्द्ताहरु अनशुरर् र 
अवलभवन नगरेमा प्रचतलत कानून बमोशजम 
सहलुा/बझुाउुँला। 

सहकारी संस्थाको तफा बाट 

सहकारी संस्थाको नामः....................... 
ठेगानाः ..................... दाुँया       बाुँया 
सभपका  नं. ...................... 

अध्यक्षको नाम थरः  

दस्तखतः .................... 
संस्थाको छापः ............. 
तमततः ........................  
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कबतुलयत वववरर् (सञ् चालक सतमतत अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सशचव) 
नाम पद ठेगाना सभपका  नं. दाुँया बाुँया 
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अनसूुची-5 

(दफा १३ सुँग सभबशन्द्ित) 
सीप ववकास तातलम कायाक्रममा सहभागी हनु ेलाभग्राही र कायाालय 

बीच हनु ेसभझौताको ढाुँचा 
.................................... कायाालय (यसपतछ "पवहलो पक्ष" भतनएको) र 
.................. शजल्ला .................... गा.पा./न.पा. ...........वडा 
नं. ............. बस्न.े................. को नाती/नाततनी ............... को 
छोरा/छोरी ........................ (यसपतछ "दोस्रो पक्ष" भतनएको) बीच 
देहायका शताहरू पालना गरी मखु्यमन्द्त्री दतलत आय आजान प्रवर्द्ान 
कायाक्रम सञ् चालन कायाववति, २०७८ बमोशजम सीप ववकास तातलम 
कायाक्रममा सहभागी हनु मञ् जरु भई यो सभझौता गररएको छ। 
१. यो सभझौता तमततः २०७८।....... देशख प्रारभभ हनुेछ।  
२. पवहलो पक्षले तोकेको समयमा दोस्रो पक्ष तातलम कायाक्रममा 

तनयतमत रुपमा सहभागी भर्ा आफ्नो क्षमता ववकास गराउन ु
पनेछ। 

३. आवश्यकता पवहचान भएका सीप वा पेशा व्यवसाय सभबन्द्िी 
तातलममा सहभागी भर्ा परभपरागत पेशा व्यवसायलार्ा 
तनरन्द्तरता ददर्ा आय आजानमा बवृर्द् गनुा पनेछ। 

४. तातलममा सहभागी भए पश् चात ्दोस्रो पक्षले स्थानीय तहसुँग 
समेत समन्द्वय गरी तातलमको अतभलेख अद्यावतिक गराउन ु
पनेछ। 

५. पवहलो पक्षले दोस्रो पक्षलार्ा पनुतााजगी तातलम कायाक्रममा 
आमन्द्त्रर् गरेमा दोस्रो पक्ष सहभागी हनु ुपनेछ। 

६. दोस्रो पक्षले आय आजान बवृर्द् हनुे रोजगार वा स्वरोजगार 
तसजाना हनु ेके्षत्रमा काम गनुा पनेछ।  
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७. कायाक्रमको तनदेशक सतमतत, कायाक्रम सञ् चालक सतमतत र 
.... कायाालयबाट तनिााररत आिार, मापदण्ड तथा तनदेशनलार्ा 
दोस्रो पक्षले तातलम अवतिभर र तातलम पतछ समेत 
कायाान्द्वयन तथा पालना गनुा पनेछ। 

 
पवहलो पक्ष  दोस्रो पक्ष  
दस्तखत  दस्तखत  
नाम  नाम  
पद  ठेगाना  
कायालयको छाप  

 
 

रोहवर   रोहवर  
दस्तखत  दस्तखत  
नाम  नाम  
पद  पद  
ठेगाना  ठेगाना  

 
र्तत सभवत ्२०७८ साल .......... मवहना ..... गते रोज .... शभुम।् 
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अनसूुची-6 

(दफा १३ सुँग सभबशन्द्ित) 
सामग्री तथा पूवाािार सहयोग कायाक्रमका लाभग्राही र कायाालय बीच 

हनु ेसभझौताको ढाुँचा 
.................................................. कायाालय (यसपतछ "पवहलो पक्ष" वा 
"कायाालय" भतनएको) र ............... शजल्ला ............... 
गा.पा./न.पा. ............... वडा नं. ............ बस्न े ................... 
को नाती/नाततनी ....................... को छोरा/छोरी .................... 
(यसपतछ "दोस्रो पक्ष" वा "लाभग्राही" भतनएको) बीच देहायका 
शताहरू पालना गरी मखु्यमन्द्त्री दतलत आय आजान प्रवर्द्ान कायाक्रम 
सञ् चालन कायाववति, २०७८ बमोशजम सामग्री तथा पूवाािार सहयोग 
कायाक्रममा सहभागी हनु मञ् जरु भई यो सभझौता गररएको छ। 

१. यो सभझौता तमततः २०७८।.....।...  देशख प्रारभभ हनुछे।  
२. पवहलो पक्षले कायाक्रम अन्द्तगात ..................... कायाका 

लातग ................... मेतसन उपकरर्/पूवाािार तनमाार्का 
लातग ................. रकम बराबरको सामग्री तथा पूवाािार 
सहयोग दोस्रो पक्षलाई गनेछ। 

३. दोस्रो पक्षले सामग्री तथा पूवाािार तनमाार् सहयोग 
कायाक्रमबाट प्राप्त सामग्रीको कायाक्रमको उद्देश्य अनरुुप 
पूर्ात सदपुयोग गनुा पनेछ। 

४. दोस्रो पक्षले कायाक्रम अन्द्तगात कायाालयबाट प्रदान गररएको 
उद्योग सभबन्द्िी मेतसन, सामग्री तथा उपकरर्को उद्देश्य 
अनरुुप पूर्ा रुपमा सदपुयोग गरी आय आजान बवृर्द् गनुा 
पनेछ। 

५. दोस्रो पक्षले पेश गरेको व्यावसावयक योजना बमोशजम 
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व्यावसावयक काया तथा पेशा गनुा पनेछ।  
६. पवहलो पक्षले प्रदान गरेको सहयोगको सभबन्द्िमा सभबशन्द्ित 

स्थानीय तहलाई दवैु पक्षले जानकारी गराउन ुपनेछ। 
७. दोस्रो पक्षले कायाक्रम अन्द्तगात प्रदान गरेको सहयोग दरुुपयोग 

गरेमा पवहलो पक्षले सरकारी बाुँकी सरह असलु उपर गनेछ। 
८. लागत साझेदारी अन्द्तगात भएको सहयोगको वववरर् दोस्रो 

पक्षले उद्योग स्थलमा बोडा बनाई सावाजतनक गनुा पनेछ। 
९. कायाक्रमको तनदेशक सतमतत, कायाक्रम सञ् चालक सतमतत र 

......कायाालयबाट तनिााररत आिार, मापदण्ड तथा तनदेशनलार्ा 
दोस्रो पक्षले कायाान्द्वयन तथा पालना गनुा पनेछ। 

 
पवहलो पक्ष  दोस्रो पक्ष  
दस्तखत  दस्तखत  
नाम  नाम  
पद  ठेगाना  
कायालयको छाप  संस्था भए छाप  
रोहवर   रोहवर  
दस्तखत  दस्तखत  
नाम  नाम  
पद  पद  
ठेगाना  ठेगाना 

  

 

र्तत सभवत ्२०७८ साल ...........मवहना .........गते रोज.... शभुम।् 
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अनसूुची-7 

(दफा 13 सुँग सभबशन्द्ित) 
ववत्तीय पहुुँच सहयोग कायाक्रम सञ् चालन गना र्च्छुक सहकारी संस्था र 

कायाालय बीच हनु ेसभझौताको ढाुँचा 
 

........................................ कायाालय (यसपतछ "पवहलो पक्ष" भतनएको) 
र ............... शजल्ला .................... गा.पा./ न.पा. .......... वडा 
नं. .............. टोलमा कायाालय सञ् चालनमा रहेको .................... 
सहकारी संस्था तलतमटेड (यसपतछ "दोस्रो पक्ष" भतनएको) बीच 
देहायका शताहरू पालना गरी मखु्यमन्द्त्री दतलत आय आजान  प्रवर्द्ान 
कायाक्रम सञ् चालन कायाववति, २०७८ बमोशजम ववत्तीय पहुुँच सहयोग 
कायाक्रम सञ् चालन गना मञ् जरु भई यो सभझौता गररएको छ। 
१. यो सभझौता तमततः २०७८।...।... देशख प्रारभभ हनुेछ।  
२. कायाववति बमोशजम पवहलो पक्षले दोश्रो पक्षलाई लाभग्राही 

सदस्यको नामनामेशी वववरर् र रकम सवहतको सूचीका 
आिारमा जगेडा कोषमा रहने रु. ........... र अन्द्य खचा 
वापत रु. ............. समेत जभमा रु. .................... 
उपलब्ि गराउनछे। लाभग्राही सदस्यको सूची यस 
सभझौताको अतभन्न अङ्ग हनुछे। 

३. दोस्रो पक्षले लाभग्राही सदस्यलाई ऋर् लगानी गरी मनातसव 
तररकाले रकम बचत रहेमा वा लाभग्राही सदस्यलाई ऋर् 
आवश्यक नपरी रकम मौज्दात रहन े अवस्था भएमा 
प्राथतमकताको आिारमा कायाववति बमोशजम अन्द्य सदस्यलाई 
ऋर् लगानी गनुा पनेछ। 

४. यस सभझौता बमोशजम प्राप्त भएको अनदुान रकममध्ये 
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संस्थागत पुुँजी वापतको रकम दोस्रो पक्षले जगेडा कोषमा 
जभमा गरी लाभग्राही सदस्यको आय आजानका कायाक्रममा 
मात्र सामूवहक जमानी वा सभबशन्द्ित सहकारी संस्थाको 
ववतनयमको व्यवस्था बमोशजम ऋर् सरुक्षर्को प्रवन्द्ि गरी 
ऋर् पररचालन गनुा पनेछ।  

५. दोस्रो पक्षले अनदुान रकमको भकु्तानी र्-पेमेन्द्ट वा एकाउन्द्ट 
पेयी चेक माफा त गनुा पनेछ। 

६. दोस्रो पक्षले मखु्यमन्द्त्री दतलत आय आजान  प्रवर्द्ान कायाक्रम 
सञ् चालन कायाववति, २०७८ बमोशजम बढीमा पाुँच प्रततशत 
व्याजदरमा ऋर् प्रवाह गनुा पनेछ। 

७. दोस्रो पक्षले मखु्यमन्द्त्री दतलत आय आजान  प्रवर्द्ान कायाक्रम 
सञ् चालन कायाववति, २०७८ र सहकारी ऐन, तनयम तथा 
संस्थाको ववतनयम र ऋर् पररचालन नीतत अन्द्तगात रही ऋर् 
पररचालन गनुा पनेछ।  

८. यस कायाक्रम अन्द्तगात प्रवाह भएको ऋर् असलु गने दावयत्व 
दोस्रो पक्षको हनुेछ। त्यस्तो ऋर् असलु नभएमा दोस्रो पक्ष 
शजभमेवार हनुछे।  

९. सभझौता बमोशजमको काया गने सभबन्द्िमा कुनै वववाद आएमा 
प्रथम पक्षको तनर्ाय अशन्द्तम हनुेछ। 

१०. भकु्तानी हनुे बैङ्क र खाता सभबन्द्िी वववरर् देहाय बमोशजम 
रहेको छः- 
(क) सहकारी संस्थाको नामः .................................. 
(ख) खाता नभवरः ......................................... 
(ग) खाता रहेको बैङ्क र ठेगानाः ........................ 

मखु्यमन्द्त्री दतलत आय आजान प्रवर्द्ान कायाक्रम 
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सञ् चालन कायाववति, २०७८ अन्द्तगात प्रथम पक्षले दोश्रो 
पक्षलाई स्वीकृत लाभग्राहीको सूची बमोशजमका 
लाभग्राहीलाई ऋर् प्रवाह हनु नसकेमा उक्त 
लाभग्राहीको लातग ववतनयोशजत अनदुान रकम कायाववति 
बमोशजम प्राथतमकता प्राप्त लाभग्राहीलार्ा प्राथतमकताक्रम 
अनसुार पररचालन गनुा पनेछ र कुनै कारर् अनदुान 
रकम तनस्कृय रहने अवस्था भएमा प्रदेश सरकारलार्ा 
वावषाक दश प्रततशत ब्याज सवहत वफताा गनुा पनेछ। 

११. दोस्रो पक्षले अनदुान रकम वहनातमना गरेमा, दरुुपयोग गरेमा 
वा तनस्कृय राखेमा प्रचतलत कानून बमोशजम सरकारी बाुँकी 
सरह वावषाक दश प्रततशत ब्याज सवहत सहकारी संस्थाको 
संचालक सतमततका पदातिकारीबाट प्रदेश सरकारले असलु 
उपर गनेछ। 

१२. प्रदेश सरकारका तनकाय तथा प्रचतलत तनयमन अतिकार 
भएका तनकायबाट हनुे तनरीक्षर्, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन एवम ्
माग भएको प्रगतत प्रततवेदनको कायामा सहयोग गनुा सहकारी 
संस्थाको कताव्य हनुेछ। 

१३. वषाको एक पटक यस कायाक्रमको कायाान्द्वयन तथा उपलब्िी 
अवस्थाको बारेमा दोस्रो पक्षले सावाजतनक सनुवुार्ा वा अन्द्य 
उपयकु्त ववतिबाट सावाजतनक गनुा पनेछ। 

१४. दोस्रो पक्षले मखु्यमन्द्त्री दतलत आय आजान  प्रवर्द्ान कायाक्रम 
सञ् चालन कायाववति, २०७८ को दफा ७ बमोशजमका शताहरु 
पूर्ा रुपमा पालना गनुा पनेछ। 

१५. यो सभझौतामा उल्लेख भएका ववषय यसै बमोशजम र अन्द्य 
ववषय प्रचतलत कानून बमोशजम हनुेछ। 
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पवहलो पक्ष  दोस्रो पक्ष  
दस्तखत  दस्तखत  
नाम  नाम  
पद  पद  
कायालयको छाप  संस्थाको छाप 

 
 

 

रोहवर   रोहवर  
दस्तखत  दस्तखत  
नाम  नाम  
पद  पद  
ठेगाना  ठेगाना  

 
कबतुलयत वववरर् (सञ् चालक सतमतत अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सशचव) 

नाम पद ठेगाना सभपका  नं. दाुँया बाुँया 
      
      
      

 
र्तत सभवत ्२०७८ साल ..........मवहना .........गते रोज.... शभुम।् 

 

  

 

  

 
 
आन्द्तररक मातमला तथा कानून मन्द्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मदुरत 

   आज्ञाले, 
आनन्द्द सारु 

प्रदेश सरकारको सशचव 

 


