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 प्रदेश राजपत्र 
 कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत  

खण्ड 3) सखेुत, फाल्गनु 19 गते, 2077 साल (संख्या २२ 

भाग-३ 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को कायाालय 
मखु्यमन्त्त्री जीबिकोपाजान कायाक्रम सञ्चालन कायाविबि, २०७७ 

 

कर्ााली प्रदेश बभत्र रहेका आबथाक, सामाशजक रुपमा अबत विपन्न 
सीमान्त्तकृत  समदुायका नागररकको घर पररिारलाई जीबिकोपाजानका 
लाबग आिारभतू आिश्यकताको क्षेत्रमा सहयोग पगु्नेगरी उबनहरुको 
ब्यशिगत तथा सामवुहक जीविकोपाजान, आबथाक उन्नबत, सामाशजक 
प्रबतष्ठा र सम्मान िृवि गराउने उिेश्यले कर्ााली प्रदेश सरकारको 
विशेष कायाक्रमको रूपमा मखु्यमन्त्त्री जीबिकोपजान कायाक्रमलाई 
प्रभािकारी रुपमा कायाान्त्िय गना िाञ्छनीय भएकोले प्रशासकीय 
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कायाविबि (बनयबमत गने) ऐन २०७५, को दफा ३ अनसुार कर्ााली 
प्रदेश सरकारले यो कायाविबि िनाएको छ । 

 
पररच्छेद-1 
प्रारशम्भक 

1. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भः (1) यस कायाविबिको नाम “मखु्यमन्त्त्री 
जीबिकोपजान  कायाक्रम सञ्चालन कायाविबि, २०७७” रहेको छ 
। 

   (२) यो कायाविबि तरुुन्त्त प्रारम्भ हनुेछ ।  
2. पररभाषाः विषय िा प्रसंगले अको अथा नलागेमा यस कायाविबिमाः 

(क) “अनदुान” भन्नाले लाभग्राही िा लशक्षत िगािाट बनजहरुले 
दफा ३ िमोशजम सञ्चाबलत कायाक्रमिाट हाबसल गरेका 
मापनीय उपलशब्िका अनपुातमा बनजहरुलाई प्रदान गररने 
नगदी िा शजन्त्सी िा सेिालाई सम्झन ुपदाछ। 

(ख) “कायाक्रम” भन्नाले यस कायाविबिको दफा ४ अनसुारका 
क्षेत्रमा संचालन हनु े मखु्यमन्त्त्री जीबिकोपजान कायाक्रम 
सम्झनपुछा। 

(ग) “कायाालय” भन्नाले प्रदेशका शजल्लाहरूमा उद्योग, पयाटन, 
िन तथा िातािारर् मन्त्त्रालय मातहत सञ्चालनमा रहेका 
उद्योग तथा उपभोिा वहत संरक्षर् कायाालय सम्झन ुपदाछ 
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र सो शब्दले उद्योग उपभोिा वहत संरक्षर् 
बनदेशनालयलार्ा समेत जनाउँछ । 

(घ) “मन्त्त्रालय” भन्नाले मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को कायाालय 
समेतलाई सम्झन ुपदाछ । 

(ङ) “दबलत” भन्नाले राविय दबलत आयोगको बसफाररसमा नेपाल 
सरकारले दबलत भबन पररभावषत गरेको समदुायका 
व्यशिलाई सम्झन ुपछा । 

(च) “बनदेशक सबमबत” भन्नाले कर्ााली प्रदेश विशषे कायाक्रम 
सञ्चालन तथा व्यिस्थापन बनदेशशका, २०७७ को दफा ९ 
िमोशजमको सबमबतलाई सम्झन ुपछा ।  

(छ) “बनिााचन क्षेत्र” भन्नाले कर्ााली प्रदेशमा रहेका प्रदेश 
बनिााचन क्षते्रलाई सम्झनपुछा । 

(ज) “लाभग्राही िा लशक्षत िगा” भन्नाले यस कायाविबिको दफा 
११ अनसुारका आिारमा दफा ७ िमोशजमको सबमतिाट 
पवहचान तथा छनौट भएका बिपन्न ब्यशि िा आबथाक, 
सामाशजक रुपमा अबत विपन्न सीमान्त्तकृत समदुायका घर 
पररिार आिि भएको समूह िा संस्था सम्झनपुछा । 

(झ) “सहकारी संस्था” भन्नाले प्रचबलत कानून िमोशजम दताा भई 
संचालनमा रहेको सहकारी संस्था सम्झनपुदाछ। 

(ञ) “आिारभतू आिश्यकता” भन्नाले यस कायाविबिको दफा ७ 
िमोशजमको सबमबतिाट आिारभतू आिश्यकता भबन 
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पवहचान भएका जीविकोपाजान, आिास बनमाार्, लघ ु तथा 
घरेल ुउद्यम लगायतका बिषय सम्झन ुपनेछ । 

(ट) "संगठित संरचना" भन्नाले प्रचबलत कानून िमोशजम संघीय 
सरकार िा कर्ााली प्रदेश सरकार िा स्थानीय तहका कुनै 
सरकारी बनकायमा प्रचबलत कानून िमोशजम दताा भएको िा 
अबभलेख रहेका फरक-फरक घरपररिारका कम्तीमा ३० 
देशख ५० जना व्यशिहरूको स्िाबमत्िमा सञ्चालन हनुे 
संगठित समूह िा संगिन िा संरचना सम्झनपुदाछ । 

(ि) "सहबुलयत ऋर्कोष” भन्नाले दफा ६ (घ) िमोशजमको 
कोषलाई सम्झनपुछा। 

(ड) "स्ििवृि अक्षय कोष प्रर्ाली” भन्नाले यस कायाविबिको 
अनसूुची ५ िमोशजमको प्रर्ाली रहेको कोष सम्झन ु
पनेछ। यसमा अनदुानको रुपमा प्रदान गररएको मूल िन 
िा कोष खचा गना िा घटाउन नपार्ने, मूल िन िा कोष 
पररचालन गरेर प्राप्त भएको ब्याजको न्त्यूनतम १० प्रबतशत 
रकम मूल िन िा कोषमा नै जम्मा गरी मूल िन िा 
कोषलाई क्रमश िवृि गदै लान ुपने प्रर्ाली रहेको हनुेछ। 

पररच्छेद-२ 
कायाक्रमको उद्दशे्य, क्षते्र तथा संचालन तरीका 

3. कायाक्रमको उद्दशे्यः स्थानीय श्रोत, सािनको उपयोगिाट ज्ञान, 
सीप लगायतको क्षमतामा अबभिृवि एिं अिसरहरु सजृना गरी 
लाभग्राही िा लशक्षत िगाको समदुायका घर पररिारलाई 
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जीबिकोपाजानका लाबग आिारभतू आिश्यकताको क्षेत्रमा सहयोग 
पयुााई उबनहरुको ब्यशिगत तथा सामवुहक जीविकोपाजान, आबथाक 
उन्नबत, सामाशजक प्रबतष्ठा र सम्मान िृवि गराई जीिनस्तरमा 
सिुार  ल्याउने कायाक्रमको उद्देश्य रहनेछ । 

4. कायाक्रमको प्रारुप िा ढाचंाः यस कायाविबिको दफा ७ 
िमोशजमको सबमबतिाट प्रचबलत कानून िमोशजम बनिााररत नीबत 
तथा बनर्ाय अनसुार उद्योग, पयाटन, िन तथा िातािारर् 
मन्त्त्रालय मातहत रहेका उद्योग तथा उपभोिा वहत संरक्षर् 
कायाालय माफा त कायाक्रम संचालन तथा कायाान्त्ियन हनुछे। 
मखु्यमन्त्त्री जीबिकोपाजान  कायाक्रम संचालनको प्रारुप िा ढांचा 
अनसूुची १ िमोशजम हनुछे । 

5. कायाक्रम संचालनको क्षते्रः जीबिकोपाजान  कायाक्रम मूलतः बनम्न 
क्षेत्रमा संचालन हनुेछः- 

(क) उत्पादन एिं आयआजान मूलक । 
(ख) परम्परागत पेशा, ब्यिसाय, सीपमा आिाररत उद्यम 

विकासका लाबग दक्षता अबभिृवि । 
(ग)  लघ ुतथा घरेल ुउद्यम प्रििान । 
(घ)  जीविकोपाजान सहयोग । 
(ङ)  यस कायाविबिको दफा ७ िमोशजमको सबमबतले 

तोकेका अन्त्य क्षते्रहरु । 
6. कायाक्रम संचालन तररकाः कायाक्रम संचालन गदाा बनम्न तरीका 

अिलम्िन गररनछेः- 
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(क) लाभग्राही िा लशक्षत िगा छनौटः यस कायाविबिको दफा ७ 
िमोशजमको सबमबतिाट संभाबित लाभग्राही िा लशक्षत िगा 
रहेको टोल िा समदुाय छनौट गरी लाभग्राही िा लशक्षत 
िगा छनौट गररनछे । 

(ख) सीपमूलक ताबलम तथा क्षमता अबभिवृिः  
1. छनौट भएका लाभग्राही िा लशक्षत िगाको मागका 

आिारमा यस कायाविबिको दफा ७ िमोशजमको 
सबमबतिाट बनर्ाय भएका क्षते्र िा बिषयमा ज्ञान, सीप 
र क्षमता अबभिवृिका लाबग सीपमलुक ताबलम 
सञ्चालन गरी त्यसलाई स्िरोजगारीसँग आिि 
गररनेछ ।  

2. यस कायाक्रमको भिुानी कायाक्रम सम्पन्न भएपश्चात 
गररनेछ ।  

3. सीपबिकास ताबलम तथा क्षमता अबभिवृि कायाक्रम 
संचालक सबमबतको बनर्ाय अनसुार प्रचबलत 
सािाजबनक खररद लगायतका कानून  िमोशजम 
उपभोिा सबमबत िा सोझै कायाालयमाफा त गना 
सवकनछे । 

 
 
 
 



खण्ड ३)  प्रदेश राजपत्र  भाग ३ बमबत  २०७७/११/१9 

 

 
7 

 

(ग) अनदुान सहयोगः  
1. सीपमूलक ताबलम तथा क्षमता अबभिवृि कायाक्रममा 

सहभागी भएका िा मागमा आिाररत भई यस 
कायाविबिको दफा ७ िमोशजमको सबमबतिाट छनौट 
भएका लाभग्राही िा लशक्षत िगालाई आिारभतू 
आिश्यकताको क्षेत्रमा सामवुहक स्िाबमत्िलाई 
प्राथबमकता ठदई न्त्यूनतम २५ प्रबतशत लागत 
साझेदारीमा कायाक्रमिाट अनदुान प्रदान गररनछे। 

2. अनदुान प्रदान गदाा गररने आपसी सम्झौताको शता तथा 
आिारहरु दफा ७ िमोशजमको सबमबतिाट प्रचबलत 
कानून अनसुार बनिाारर् गररए अनसुार हनुेछ । 

3. लागत साझेदारीको रुपमा श्रम योगदान िा सहभागीता 
समेतलाई समािेश गररनेछ।  

4. अनदुान सहयोग कायाक्रममा सहभागी हनुे लाभग्राही 
ब्यशि िा समूह  िा उपभोिा सबमबत र कायाालयिीच 
हनुे सम्झौता अनसूुची २ िमोशजमको ढाँचामा हनुेछ।  

(घ) सहबुलयत ऋर्ः  
1. स्ि-िवृि अक्षय कोष प्रर्ाली लाग ु गरेका िा गने 

शतामा पूिाित िा नया ँ दताा भएका तर लाभग्राही िा 
लशक्षत िगा आिि रहेका िा रहने आिारमा यस 
कायाविबिको दफा ७ िमोशजमको सबमबतले प्रचबलत 
कानून िमोशजम बनिाारर् गरेको नीबत, मापदण्डका 
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आिारमा कायाालयिाट छनौट भएका सहकारी 
संस्थालाई सहबुलयत ऋर् पररचालनका लाबग स्ििवृि 
अक्षय कोष स्थापना गना अनदुान रकम उपलब्ि 
गराउन ुपनेछ।  

2. छनौट  भएको संस्था माफा त लाभग्राही िा लशक्षत 
िगालाई यस कायाविबिको दफा ७ को सबमबतिाट 
प्रचबलत कानून िमोशजम बनिााररत सम्झौताका 
शताहरुको आिारमा सहबुलयत दरमा ऋर् उपलब्ि 
गरार्ने छ। 

3. कोषको लाबग अनदुान रकम उपलब्ि गराउदा कोष 
स्थापनामा साझेदारी गने संस्थालाई पवहलो प्राथबमकता 
ठदर्नेछ ।  

4. सहबुलयत ऋर् अनदुान रकम उपलब्ि गराउन े
सम्िन्त्िी शताहरु मध्ये लाभग्राही िा लशक्षत िगािाट 
िढीमा िावषाक ३ प्रबतशत ब्याज बलन पार्न े शता 
अबनिाया हनुेछ ।ऋर् पररचालन सम्िन्त्िी  अन्त्य 
कुराहरु प्रचबलत कानून िमोशजम हनुेछन।्  

5. सहबुलयत ऋर् पररचालनको लाबग स्थापना हनु ेकोषको 
लाबग अनदुान प्राप्त गने सहकारी संस्था र कायाालयबिच 
हनुे सम्झौता अनसूुची ५ िमोशजमको ढाँचामा हनुेछ। 
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पररच्छेद-३ 
कायाक्रम संचालक सबमबतको गिन तथा काम, कताब्य र अबिकार 

7. कायाक्रम संचालक सबमबतः  
(१) कायाक्रम कायाान्त्ियनका लाबग देहाय िमोशजमको कायाक्रम 

संचालक सबमबत रहनेछः- 
(क) शजल्लाका जेष्ठ समानपुाबतक प्रदेश सभा सदस्य     

- संयोजक 
(ख)  शजल्लाका अन्त्य प्रदेश सभा सदस्यहरु   -सदस्य 
(ग)  प्रमखु, शजल्ला समन्त्िय सबमबत          - सदस्य 
(घ) कायाक्रम संचालन हनु े सम्िशन्त्ित पाबलकाको 

कायापालीकाको बनर्ाय अनसुार तोवकएको प्रबतबनबि 
                                       - सदस्य 
(ङ) शजल्लाशस्थत प्रदेश लेखा र्काई कायाालयको प्रबतबनबि  

- सदस्य 
(च) उद्योग तथा उपभोिा वहत संरक्षर् कायाालयको 

कायाालय प्रमखु                 - सदस्य सशचि 
(२)  समानपुाबतक प्रदेश सभा सदस्य नरहेको शजल्लाको हकमा 

प्रत्यक्ष बनिााशचत प्रदेश सभा सदस्य संयोजक रहनेछ । 
(३)  सबमबतले आिश्यक भएमा िवढमा २ जना सम्म विषय विज्ञ 

िा प्राविबिक िा बिषयगत कायाालयका प्रबतबनबिहरूलाई 
िैिकमा आमन्त्त्रर् गना सक्नछे। 
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(४) सबमबतको िैिक सदस्य सशचि िाट अनरुोि भए अनसुार 
संयोजकले तोकेको बमबत, समय र स्थानमा िस्नेछ । 

(५) सबमबतको िैिकको ब्यिस्थापन सदस्य सशचिले गनुा पनेछ 
। 

(६) सबमबतले आफ्नो िैिकको कायाविबि आफै ब्यिशस्थत गना 
सक्नेछ । 

(७) सबमबतले कुनै एक बिषयलाई िढीमा ३ िैिकमा सम्पन्न 
गरी खचा बमतव्यवयता कायम गनुा पनेछ। 

(८) यस कायाक्रमका लाबग बनदेशक सबमबतको काम कर्ााली 
प्रदेश विशषे कायाक्रम सञ्चालन तथा व्यिस्थापन बनदेशशका, 
२०७७ को दफा ९ मा उल्लेख भएको बनदेशक सबमबतले 
नै गनेछ। 

8. सबमबतको काम, कताव्य र अबिकारः दफा ७ िमोशजम गठित 
सबमबतको प्रचबलत कानून अनसुार हनु ेगरी देहाय िमोशजम काम, 
कताव्य र अबिकार हनुेछः- 
(क) संभाबित टोल िा समदुाय पवहचानको आिार िा मापदण्ड 

बनिाारर् गरी उि टोल िा समदुाय पवहचान एिं छनौट 
गने । 

(ख) लाभग्राही िा लशक्षत िगा छनौटको आिार िा मापदण्ड 
बनिाारर् गरी कायाक्रमको लाभग्राही िा लशक्षत िगा छनौट 
एिं संख्या बनिाारर् गने । 

(ग) कायाक्रम संचालनको क्षते्र छनौट गने । 
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(घ) प्रचबलत कानून िमोशजम कायाक्रम संचालनको तरीका, 
प्रकृया सम्िन्त्िमा बनर्ाय गने । 

(ङ) कायाक्रम संचालनको क्रममा आिश्यक पने शता िा 
सम्झौताका शताहरु िा सम्झौता फारामहरु बनिाारर् गने । 

(च) बिस्ततृ कायाक्रम तजुामा गने गराउने । 
(छ) लाभग्राहीहरुिाट प्राप्त प्रस्ताि िा आिेदन िा कागजात िा 

प्रमार्हरू िा व्यिसावयक योजना िा आबथाक िा प्राबिबिक 
प्रस्तािको प्रचबलत कानून िमोशजम बिश्लषेर्, मूल्याङ्कन गरी 
स्िीकृत गने ।  

(ज) प्राप्त िा स्िीकृत िजेट अनसुार प्रस्ताबित कायाक्रम तथा 
वक्रयाकलाप स्िीकृत गरी कायाालय माफा त कायाान्त्ियन 
गराउन े। 

(झ) उपभोिा सबमबत गिन तथा संचालनमा सहजीकरर् गने 
गराउने। 

(ञ) लाभग्राही िा लशक्षत िगा छनौट लगायत कायाक्रम 
संचालनको क्षेत्र, तरीका एिं कायाान्त्ियन सम्िन्त्िमा 
उत्तरदावयत्ि िहन गने। 

(ट) सम्िशन्त्ित िा सरोकारिाला पक्ष िीचमा समन्त्िय कायम गने 
गराउन े। 

(ि) सञ्चालक सबमबतको बनदेशन तथा सहयोगमा सम्िशन्त्ित 
कायाालयमाफा त कायाक्रम सम्िन्त्िमा सािाजबनक सनुिुाई, 
सािाजबनक लेखापरीक्षर् गने गराउने दावयत्ि िहन गने। 
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(ड) कायाक्रमको अनगुमन तथा मूल्याकंन गने गराउने । 
(ढ) सबमबतिाट तोवकएका अन्त्य कायाहरु गने गराउने । 

9. उद्योग तथा उपभोिा वहत संरक्षर् कायाालयको भबूमका, काम 
कताब्य र अबिकारः कायाालयको भबूमका, काम, कताब्य र 
अबिकार देहायिमोशजम हनुछेः- 
(क) यस कायाविबि िमोशजम कायाक्रम संचालन तथा कायाान्त्ियन 

गने गराउने । 
(ख) कायाक्रम संचालनमा दफा ७ िमोशजमको सबमबतको 

सशचिालयको काया गने । 
(ग) दफा ७ िमोशजमको सबमबत समक्ष कायाक्रम तथा 

वक्रयाकलापहरु प्रस्ताि गने । 
(घ) कायाक्रमको प्रभािकाररता कायम गना भबूमका तथा 

शजम्मेिारी बनिााह गने । 
(ङ) कायाक्रमसंग सम्िशन्त्ित सिै अबभलेख चसु्त दरुुस्त राख्न े। 
(च) कायाक्रमको स्िाबमत्ि बलई बनरन्त्तरता एिं ठदगोपनको लाबग 

आिश्यक काया गने । 
(छ) प्रचबलत कानून अनसुार कायाक्रम संचालन तथा कायाान्त्ियन 

गने गराउने । 
(ज) सािाजबनक सनुिुाई िा सािाजबनक लेखापरीक्षर् गने गराउन े

। 
(झ) कायाक्रम वक्रयाकलाप अनसुार सम्िशन्त्ित बिषयगत 

कायाालयसंग समन्त्िय र सहकाया गने गराउने । 
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(ञ) कायाक्रम संचालन हनु े स्थानीय तहसंग प्रभािकारी रुपमा 
समन्त्िय कायम गने । 

(ट) प्रचबलत कानून िमोशजम लेखापरीक्षर् गने गराउन े। 
 

 
पररच्छेद-4 

टोल िा समदुाय एिं लाभग्राही िा लशक्षत िगा छनौट तथा 
संचालन 

10. टोल िा समदुाय छनौटका आिारः संभावित टोल िा समदुाय 
छनौट गदाा बनम्न आिारहरु बलर्नेछः- 
(क) शजल्लामा उपलब्ि तथ्याकंको आिारमा गररिीको दर । 
(ख) आफ्नो िा आफ्नो पररिारको नाममा भएको जग्गा िा 

सम्पशत्तिाट िषामा िढीमा ३ मवहना िा सो भन्त्दा कम 
समय खान पगु्न े। 

(ग) बिपन्न िा सीमान्त्त अिस्थाको जीिनयापन गरररहेका । 
(घ) दफा ७ िमोशजमको सबमबतिाट प्रचबलत कानून िमोशजम 

स्िीकृत भएका मापदण्ड िा आिारहरुबभत्र परेका। 
11. लाभग्राही िा लशक्षत िगा छनौट आिारः िहवुिपन्नताको आिारलाई 

प्राथबमकता ठददै कायाक्रमको लाभग्राही िा लशक्षत िगा छनौट 
गदाा बनम्न आिारहरु बलर्नछेः- 
(क) शजल्लामा उपलब्ि तथ्याकंको आिारमा गररिीको दर । 



खण्ड ३)  प्रदेश राजपत्र  भाग ३ बमबत  २०७७/११/१9 

 

 
14 

 

(ख) आफ्नो घर िास नभएका बिपन्न अिस्थामा जीिनयापन 
गरररहेका। 

(ग) आफ्नो िा आफ्नो पररिारको नाममा भएको जग्गा िा 
सम्पशत्तिाट िषामा िढीमा ३ मवहना िा सो भन्त्दा कम 
समय खान पगु्न े। 

(घ) कृवष मजदरु, वपछबडएको िगा, ब्यशि िा समूह । 
(ङ) दबलत, जनजाबत, मवहला, एकल मवहला, अपाङ्गता भएका 

ब्यशि िा समूह । 
(च) द्वन्त्द्व वपबडत, सशस्त्र द्वन्त्द्वका घार्ते िा अपाङ्ग ब्यशि िा 

समूह । 
(छ) सीमान्त्तकृत ब्यशि िा समूह । 
(ज) यसरी लाभग्राही िा लशक्षत िगा छनौट गदाा फरक फरक 

घरपररिारका कम्तीमा ३० देशख ५० जनासम्म छनौट 
गररनेछ। 

(झ) दफा ७ िमोशजमको सबमबतिाट प्रचबलत कानून अनसुार 
बनिाारर् गररएको मापदण्ड िा आिारहरुबभत्र परेका । 

12. उपभोिा सबमबत गिनः  
(१) प्रचबलत कानून िमोशजम कायाक्रमलाई प्रभािकारी रुपमा 

संचालन एिं कायाान्त्ियन गना लाभग्राही िा लशक्षत िगा 
सशम्मबलत देहाय अनसुारको उपभोिा सबमबत गिन हनुछेः- 

(क) लाभग्राहीहरुिाट सिासम्मत छनौट भएको ब्यशि 
१ जना     - अध्यक्ष 
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(ख) लाभग्राहीहरुिाट सिासम्मत छनौट भएको ब्यशि 
१ जना    - उपाध्यक्ष 

(ग) लाभग्राहीहरुिाट सिासम्मत छनौट भएको ब्यशि 
१ जना              - कोषाध्यक्ष  

(घ) लाभग्राहीहरुिाट सिासम्मत छनौट भएको ब्यशि 
१ जना                         - सशचि 

(ङ) लाभग्राहीहरुिाट सिासम्मत छनौट भएको 
ब्यशिहरु िढीमा ३ जना         - सदस्य 

(२) उपभोिा सबमबतले आफ्नो िैंिकको कायाविबि आफै 
बनिाारर् गना सक्नछे । 

(३) उपदफा १ अनसुारको उपभोिा सबमबत गिन गदाा 
समािेशीतालाई प्राथबमकता ठदन ुपनेछ । 

(४) उपभोिा सबमबतले आफ्नो िैंिकमा आिश्यक िानकेा 
िढीमा ३ जना सम्म बिषय बिज्ञहरुलाई आमन्त्त्रर् गना 
सक्नेछ । 

(५) सबमबतको िैिक अध्यक्षले तोकेको बमबत, समय र स्थानमा 
िस्नेछ । 

(६) उपदफा १ िमोशजम गिन हनु े सबमबत गिन गदाा 
यथासम्भि सिासम्मत प्रवक्रया अपनाउन ु पनेछ। सो 
नभएमा प्रजाताशन्त्त्रक रुपमा बनिााचन प्रर्ाली अपनाउन ु
पनेछ । 
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(७) उपदफा १ िमोशजमको सबमबतको बनर्ाय यथासम्भि 
सिासम्मत रुपमा गनुा पनेछ अन्त्यथा िहमुतको आिारमा 
बनर्ाय गनुा पनेछ । 

13. उपभोिा सबमबतको काम, कताब्य र अबिकारः दफा १2 
िमोशजम गिन हनु े उपभोिा सबमबतको काम, कताब्य र 
अबिकार प्रचबलत कानून अन्त्तगात रवह देहाय अनसुार हनुछे । 
(क) योजना िा कायाक्रम िा वक्रयाकलाप तजुामामा सहभागी भई 

दफा ७ िमोशजमको सबमबत िा कायाालय समक्ष योजना िा 
कायाक्रम िा वक्रयाकलाप बसफाररस गने । 

(ख) दफा ७ िमोशजमको सबमबतिाट स्िीकृत भएका कायाक्रम 
कायाान्त्ियनमा सवक्रय रुपमा सहभागी हनुे । 

(ग) छनौट िा स्िीकृत भएका कायाक्रमहरुको प्रभािकारी 
कायाान्त्ियन िा अिलम्िन गरी नमूनाको रुपमा स्थावपत 
गराउन े। 

(घ) सरोकारिाला िा सम्िशन्त्ित बनकाय िा पक्षसंग कायाक्रम 
संचालन िा कायाान्त्ियनमा समन्त्िय, सहकाया गने । 

(ङ) अनसूुची -३ िमोशजम हनु े सम्झौता तथा फरफारक गने 
गराउन े। 

(च) कायाक्रमसंग सम्िशन्त्ित अबभलेख सरुशक्षत राखी उपयोगमा 
ल्याउने। 

(छ) कायाक्रमको सािाजबनक लेखापरीक्षर् िा सनुिुाई गने । 
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(ज) लाभग्राहीको रुपमा उपयोग गररएको आबथाक कारोिारका 
बिषयमा बित्तीय उत्तरदावयत्ि िहन गने । 

(झ) कायाक्रमको लाबग हनु ेअनगुमन तथा मूल्याकंनमा सहयोग 
गने गराउने। 

(ञ) दफा ७ िमोशजमको सबमबतको बनर्ायिाट तोवकएका 
बिषयहरु तथा कायाालयको बनदेशन पालना गने गराउन।े 

(ट) प्रचबलत कानून िमोशजम तोवकएको भबूमका बनिााह गरी 
शजम्मेिारी िहन गने । 

 

पररच्छेद-४ 
कायाक्रम कायाान्त्ियन, िजेट, खचा व्यिस्थापन तथा अनगुमन 

मूल्याङ्कन 
14. कायाक्रम संचालन तथा कायाान्त्ियनः कायाक्रमको कायाान्त्ियन 

देहाय िमोशजम हनुेछः- 
(क) कर्ााली प्रदेशका १० शजल्लाका २४ िटै बनिााचन क्षेत्रमा 

कायाक्रम संचालन हनुेछ। 
(ख) प्रत्येक शजल्लामा न्त्यूनतम ८ र अबिकतम १० िटा समूह 

िा टोल दफा ७ िमोशजमको सबमबतिाट छनौट भई 
कायाक्रम संचालन हनुेछ । 

(ग) प्रत्येक समूह िा टोलमा कम्तीमा ३० देशख ५० घर 
पररिार समेवटएको हनुेछ । 
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(घ) यस कायाविबि अनसुार संचालन गररन ेकायाक्रम उद्योग तथा 
उपभोिा वहत संरक्षर् कायाालयले कायाान्त्ियन गनुा पनेछ 
। 

(ङ) यस कायाविबि अनसुार संचालन हनु े कायाक्रमको लाबग 
बिबनयोशजत िजेट मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को 
कायाालयले उद्योग तथा उपभोिा वहत संरक्षर् कायाालयमा 
पिाउन ुपनेछ । 

(च) संचाबलत कायाक्रमको नीबतगत बिषयहरु िाहेक कायाान्त्ियन 
एिं बित्तीय शजम्मेिारी तथा उत्तरदावयत्ि उद्योग तथा 
उपभोिा वहत संरक्षर् कायाालय एिं दफा ७ िमोशजम 
गठित सबमबतको हनुछे । 

(छ) छनौट भएका लाभग्राही िा लशक्षत िगाहरुको पूिाित समूह 
िा संस्था नभएको अिस्थामा समूह गिन गनुा पनेछ । 

(ज) लाभग्राही िा लशक्षत िगाहरुको समूहलाई ठदगो एिं 
आत्मबनभार िनाउन उबनहरुको मागका आिारमा दफा ७ 
को सबमबतिाट भएको बनर्ाय अनसुार पूिाित दताा भई 
संचालनमा रहेका सहकारीमा आिि गराउने िा उबनहरुको 
नयां सहकारी दताा गरी कायाक्रमिाट सहयोग गनुा पनेछ 
। 

15. िजेट िाडंफाडंः यस कायाविबि अनसुार जीबिकोपाजान  
कायाक्रमका लाबग प्रत्येक शजल्लामा प्राप्त भएको कूल  िजेटको 
अबिकतम २ प्रबतशत रकम बनयमानसुार संचालन खचा छुट्याई 
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िाँकी रहेको िजेट रकमलाई शत प्रबतशत मानी देहाय अनसुार 
खचा िा पररचालन गनुा पनेछः- 
(क) लाभग्राही िा लशक्षत िगा छनौट गने वक्रयाकलापका लाबग 

िढीमा ०.५ % (शून्त्य दशमलि पाँच प्रबतशत) । 
(ख) सीपमूलक ताबलम तथा क्षमता अबभिवृिका कायाक्रम िा 

वक्रयाकलापका लाबग िढीमा १५ % (पन्त्र प्रबतशत) । 
(ग) अनदुान सहयोग सम्िन्त्िी कायाक्रम िा वक्रयाकलापका लाबग 

न्त्यूनतम ४४.०५ % (चिाबलस दशमलि पाँच प्रबतशत) । 
(घ) सहबुलयत ऋर् कोष स्थापनाथा अनदुान प्रदान गने कायाक्रम 

िा वक्रयाकलापका लाबग न्त्यूनतम ४० % (चालीस 
प्रबतशत) । 

16. िजेट विबनयोजनः मन्त्त्रालयले कायाक्रम कायाान्त्ियनको लाबग 
आिश्यक िजेट कायाालयलाई विबनयोजन ऐनको पररबिबभत्र रही 
अशख्तयारी/PLMBIS माफा त उपलब्ि गराउनेछ।  

17. खचा व्यिस्थापनः कायाक्रमको खचा व्यिस्थापन देहाय िमोशजम 
हनुेछः-  

1. रकम सम्िशन्त्ित लाभग्राहीको िैङ्क खाता माफा त मात्र 
उपलब्ि गराउन ुपनेछ।   

2. सीपमलुक ताबलम प्रशशक्षर् कायाक्रमको भिुानी 
ताबलम सञ्चालन तथा अनगुमन प्रबतिेदन पश्चात ्मात्र 
गनुा पनेछ। 
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3. संघीय तथा प्रदेश कानून, मापदण्डको अिीनमा रही 
िजेट खचा गनुा पनेछ। 

4. खचाको पारदशशाता कायम गने, लेखाङ्कन गने, से्रस्ता 
राख्न,े लेखा परीक्षर् गराउने र प्रबतिेदन गने सम्पूर्ा  
शजम्मेिारी सम्िशन्त्ित कायाालय प्रमखुको हनुेछ।  

5. कायाालयले कायाक्रमको माबसक/चौमाबसक/िावषाक 
प्रबतिेदन र आन्त्तररक तथा अशन्त्तम लेखा परीक्षर् 
गराई सो को प्रबतिेदन मन्त्त्रालय तथा कायाालयमा पेश 
गनुा पनेछ।  

18. खचामा िन्त्देजः कायाक्रम सञ्चालन गने कायाालय र लाभग्राहीले 
कायाक्रम कायाान्त्ियनको लाबग प्राप्त रकमिाट देहायका खचा गना 
पाउने छैन:- 
(क) यस कायाक्रम िाहेकको अन्त्य कुनै वक्रयाकलापमा खचा गना, 
(ख) कुनै पबन प्रयोजनको आबथाक सहायता तथा चन्त्दा प्रदान गना 
र 
(ग) प्रचबलत कानून िमोशजम कायाक्रम संचालन खचा िाहेक 
तलि, भत्ता पाररश्रबमक र प्रशासबनक वक्रयाकलापमा खचा गना । 

19. जिाफदेहीता तथा शजम्मेिारीः (१) अनदुान रकम पररचालनको 
समविगत जिाफदेवहता तथा शजम्मेिारी प्रचबलत कानून िमोशजम 
सम्िशन्त्ित बनकायका लेखा उत्तरदायी अबिकारीमा रहनछे। 

(२) कायाक्रमका लाभग्राही छनौट तथा अनदुान 
वितरर् प्रवक्रयाका सम्िन्त्िमा अनदुान वितरर् गने कायाालयको 
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प्रमखु र अनदुान रकमको आम्दानी, खचाका अबभलेख 
व्यिस्थापनका सम्िन्त्िमा सम्िशन्त्ित लाभग्राही संस्था िा व्यशि 
िा उपभोिा शजम्मेिार तथा उत्तरदायी हनुेछन।्  

(३) अनदुान रकमको दरुूपयोग भएमा त्यसको 
सम्पूर्ा शजम्मेिारी र जिाफदेही सम्िशन्त्ित लाभग्राही हनुछे। 

(४) सम्िशन्त्ित लाभग्राहीिाट दरुुपयोग भएको रकम 
प्रचबलत कानून िमोशजम असलु उपर गररनछे। 

20. अनगुमन तथा मूल्याङ्कनः कायाक्रमको अनगुमन मन्त्त्रालय, 
कायाालय, यस कायाविबि िमोशजमको कायाक्रम संचालक सबमबत 
र सम्िशन्त्ित सरोकारिालिाट समेत हनु सक्नछे।  

21. सािाजबनक सनुिुाईः कायाक्रम सम्पन्न भएपश्चात ् कायाालयले 
सािाजबनक सनुिुाई गरी कायाक्रमको सम्पूर्ा  पक्षको िारेमा 
सरोकारिालाहरुलाई जानकारी गराउन ुपनेछ। 

22. प्रबतिेदन: कायाालयले दफा ७ को सबमबतिाट पाररत गराई 
कायाक्रमको िावषाक प्रबतिेदन आफ्नो तालकु मन्त्त्रालय र 
मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को कायाालयको कायाक्रम समन्त्िय 
र्काईमा पेश गनुा पनेछ। 
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पररच्छेद-५ 
विविि 

23. विशषे व्यिस्थाः (१) यस कायाविबिमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा 
लेशखएको भएतापबन कुनै प्राकृबतक विपद् िा महामारी रोगको 
प्रकोप िा यस्तै विशेष पररशस्थबतको सजृना भई समय अभािका 
कारर्ले यस कायाविबि िमोशजमको प्रवक्रया परु् याई कायाक्रम 
सञ्चालन गना सम्भि नहनु ेअिस्था भएमा मन्त्त्रालयले आिश्यक 
शताहरु तोकी यस कायाविबि िमोशजमका कायाक्रमहरु सोझै 
स्थानीय तहले सञ्चालन गने गरी अशख्तयारी िा सशता अनदुानको 
रुपमा सम्िशन्त्ित स्थानीय तहमा रकम पिाउन सक्नेछ। 
(२) उपदफा (१) िमोशजम रकम प्राप्त भएको अिस्थामा 
सम्िशन्त्ित स्थानीय तहले यस कायाविबिको प्रवक्रया िमोशजम 
लाभग्राही छनौट एिम ्लाभग्राहीसँग सम्झौता गरी कायाक्रमहरु 
सञ्चालन गना सक्नेछ । 

24. बनदेशन ठदन सक्नःे कायाक्रम कायाान्त्ियनको बसलबसलामा 
मन्त्त्रालय िा कायाालयले आिश्यक बनदेशन ठदन सक्नछे। यस्तो 
बनदेशनको पालना गनुा सम्िशन्त्ित कायाालय िा व्यशि िा संस्था 
िा बनकाय िा सबमबतको कताव्य हनुेछ। 

25. वििादको समािानः कायाक्रम कायाान्त्ियन गने गराउन े
बसलबसलामा कुनै वििाद उत्पन्न भएमा कायाक्रम संचालक 
सबमबतले आिश्यक सहजीकरर् गनुा पनेछ । सबमबतिाट बनरुपर् 
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हनु नसकेमा प्रचबलत कानून िमोशजम मन्त्त्रालयले प्रदान गने 
बनदेशन नै अशन्त्तम हनुेछ । 

26. कारिाही हनुःे कायाक्रमिाट लाभाशन्त्ित हनुे उद्दशे्यले कुनै 
व्यशिले झटु्ठा वििरर् पेश गरेमा िा त्यस्ता व्यहोरा बसफाररस 
गरेको झटु्ठा िहर हनु आएमा िा कायाक्रमिाट लाभ प्राप्त गरी 
दरुुपयोग गरेमा त्यस्ता व्यशि िा संस्था िा संस्था 
संचालकहरुलाई प्रचबलत कानून िमोशजम हदै सम्मको कारिाही 
गररनेछ। वहनाबमना मस्यौट िा सरकारी हानी नोक्सानीका हकमा 
सरकारी िाँकी सरह बनजिाट असलुउपर गरी सम्िशन्त्ित 
बनकायमा कारिाहीका लाबग लेशख पिार्नछे ।  

27. सहबुलयत ऋर् कोष वहनाबमनाः सहबुलयत ऋर्का लाबग अनदुान 
प्राप्त गरेको संस्थाले शता िा सम्झौता िा प्रचबलत कानून िमोशजम 
सहबुलयत ऋर् पररचालनको काया नगरी कोष वहनाबमना गरेमा 
प्रदान गररएको अनदुान रकम प्रचबलत दरको ब्याज सवहत वफताा 
गनुा पनेछ र आिश्यक कारिाहीको लाबग सम्िशन्त्ित बनकायमा 
बसफाररस गररनेछ । 

28. अन्त्य ब्यिस्थाः यस कायाविबि अनसुार जीबिकोपाजान  कायाक्रम 
सम्िन्त्िमा बनदेशक सबमबतको काया कर्ााली प्रदेश बिशषे 
कायाक्रम संचालन तथा ब्यिस्थापन बनदेशशका, २०७७ को दफा 
९ िमोशजमको बनदेशक सबमबतले गनेछ र बिशषे कायाक्रम 
संचालन सम्िन्त्िी अन्त्य ब्यिस्था सोही बनदेशशका एिं प्रचबलत 
कानून िमोशजम हनुेछ । 



खण्ड ३)  प्रदेश राजपत्र  भाग ३ बमबत  २०७७/११/१9 

 

 
24 

 

29. िािा अड्काउ फुकाउः (१) कायाविबि कायाान्त्ियनको क्रममा 
कुनै िािा अड्काउ परेमा सो फुकाउने अबिकार मन्त्त्रालयको 
हनुेछ। 

(२) प्रदेश सरकार मशन्त्त्रपररषद् ले आिश्यकता अनसुार 
कायाविबिको संशोिन गना सक्नेछ। 

30. कानून िमोशजम हनुःे यस कायाविबिमा लेशखएकोमा यसै कायाविबि 
अनसुार हनुेछ र यसमा लेशखएदेशख िाहेकका अनदुान वितरर् 
सम्िन्त्िी  बिषयहरु प्रदेश अनदुान व्यिस्थापन कायाविबि बनयम, 
२०७७ र अन्त्य कुराहरु प्रचबलत कानून िमोशजम हनुेछ। 

31. खारेजी र िचाउः (१) मखु्यमन्त्त्री दबलत मवहला आयआजान 
कायाक्रम सञ्चालन कायाविबि, २०७७ खारेज गररएको छ ।  

(२) मखु्यमन्त्त्री दबलत मवहला आयआजान कायाक्रम 
सञ्चालन कायाविबि, २०७७ िमोशजम भए गरेका काम 
कारिाहीहरु यसै कायाविबि िमोशजम भए गरेको माबननछे ।  
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अनसूुची -१ 

(दफा ४ सगँ सम्िशन्त्ित) 

(कायाक्रम संचालनको प्रारुप िा ढाचँा) 
 

 

 

  

   

  

  

   

   

   

 

  

 

कर्ााली प्रदेश सरकार 
 

मखु्यमन्त्त्री जीविकोपाजान 
कायाक्रम संचालन 
कायाविबि, २०७७ 

कर्ााली प्रदेश बिशषे 
कायाक्रम संचालन तथा 
ब्यिस्थापन बनदेशशका 

कायाक्रम संचालक 
सबमबत 

कर्ााली प्रदेश बिशषे कायाक्रम 
संचालन बनदेशक सबमबत 

कायाक्रम संयोजकः 
मखु्यमन्त्त्री जीबिकोपाजान कायाक्रम 

मखु्यमन्त्त्री जीबिकोपाजान कायाक्रमः  

कायाक्रम समन्त्िय ईकार् 
 

कायाक्रम बनदेशक 

कायाालय 

लाभग्राही िा लशक्षत िगा 
(बिपन्न समदुाय) 
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अनसूुची - २ 
(दफा ६ को उपदफा (ग) सगँ सम्िशन्त्ित) 

अनदुान सहयोग कायाक्रममा सहभागी हनेु लाभग्राही ब्यशि िा समूह  िा 
उपभोिा सबमबत र कायाालय िीच हनेु सम्झौता 

.......................................... कायाालय (यसपबछ पवहलो पक्ष 
भबनएको) र ............................... स्थायी िेगाना भएको लाभग्राही 
ब्यशि/समूह /उपभोिा सबमबत........................................ 
(यसपबछ दोस्रो पक्ष भबनएको) िीच मखु्यमन्त्त्री जीबिकोपाजान कायाक्रम 
सञ्चालन कायाविबि, २०७७ िमोशजम .............................. अनदुान 
सहयोग कायाक्रम देहायका शताका अिीनमा रही सञ्चालन गने गराउन े
गरी दिैु पक्षको मञ्जुरीमा बमबत .......................... मा यो सम्झौता 
गरेका छौँ। 
शताहरुः 
1. अनदुान सहयोगको  रकम प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षको िैंक 

खाता माफा त उपलब्ि गराउन ुपनेछ।  
2. सामवुहक बनर्ाय र समान सहभागीतािाट कायाक्रम सञ्चालन 

गनुापनेछ।   
3. प्राप्त अनदुान रकममा कम्तीमा  २५ प्रबतशत दोस्रो पक्षले 

योगदान गनुापनेछ।  
4. दोस्रो पक्षले आफ्नो तफा िाट रकम लगानी गदाा अनदुानको 

रकम र आफ्नो लगानी छुट्टा छुटै्ट स्पि देशखन ेगरी अबभलेख 
राख्नपुनेछ।  
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5. प्रथम पक्षले व्यिसाय/कायाक्रमको आकशस्मक िा बनयबमत 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कन  गना सक्नेछ। 

6. व्यिसाय/कायाक्रम सञ्चालन गदाा पररिारका अन्त्य 
सदस्यहरुलाई समेत रोजगारी हनुे गरी सञ्चालन गनुापनेछ।  

7. स्थानीय स्रोत सािनको अबिकतम उपयोग हनुे गरी 
कायाक्रम/व्यिसाय सञ्चालन गनुापनेछ।  

8. अबनयबमतता,  विचलन िा वहनाबमना भएको खण्डमा पूर्ा 
रुपमा लाभग्राही स्ियं व्यशि िा समूह िा संस्था िा उपभोिा 
सबमबत जिाफदेही हनुपुनेछ।  

9. यस कायाविबिको व्यिस्था विपररत हनुेगरी लाभग्राही छनौट 
भएमा प्रथम पक्ष शजम्मेिार िा जिाफदेही हनुपुनेछ।  

10. दोस्रो पक्षले व्यिसाय/कायाक्रम सञ्चालनको अिस्था र 
सबमबतको संरचनामा पररितान भएमा सोको जानकारी प्रथम 
पक्षलाई गराउनपुनेछ ।  

11. व्यिसायको आम्दानी तथा खचाको वहसाि स्पि हनुेगरी 
अबभलेख राख्नपुनेछ। 

12. कायाक्रमको लाबग प्राप्त सहायता रकमलाई कुनै प्रकारको 
तलि, भत्ता, चन्त्दा, परुस्कार तथा प्रशासबनक कायामा खचा 
गना पार्न ेछैन। 

13. कायाक्रमिाट प्राप्त सहायता रकमको कायाान्त्ियनमा वित्तीय 
अनशुासन तथा पारदशशाता कायम गरी िजेट सम्िन्त्िी आबथाक 
िषाको बसिान्त्त अनरुुप िजेटको सदपुयोग पवुि गने, लेखा 



खण्ड ३)  प्रदेश राजपत्र  भाग ३ बमबत  २०७७/११/१9 

 

 
28 

 

राख्न,े सािाजबनक लेखा परीक्षर् तथा आन्त्तररक एिं अशन्त्तम 
लेखापरीक्षर् गराउने साथै िजेट सम्िन्त्िमा कानूनी रुपले 
प्रमाशर्त गने सम्पूर्ा शजम्मेिारी, उत्तरदावयत्ि तथा 
जिाफदेवहता लाभ प्राप्त गरेको िा कायाको प्रकृबत अनसुार 
संलग्न पक्षको हनुेछ।  

14. यस सम्झौतामा लेशखएदेशख िाहेकका अन्त्य विषयहरू 
मखु्यमन्त्त्री जीबिकोपाजान कायाक्रम सञ्चालन कायाविबि, 
२०७७ र प्रचबलत कानून िमोशजम हनुेछ। 

15. दईु पक्षिीचमा सामान्त्य बििाद भएमा आपसी सहमबतमा 
समािान गररनछे।  

  

पवहलो पक्ष 
कायाालयको तफा िाट 
नामः 
पदः 
दस्तखत 
बमबतः 
छाप 
 

दोश्रो पक्ष 
लाभग्राही ब्यशि/ समूह/उपभोिा 
सबमबतको तफा िाट 
नामः 
पदः 
दस्तखत 
बमबतः 
छाप 
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अनसूुची - ३ 
(दफा १३ को उपदफा (ङ) सगँ सम्िशन्त्ित) 

सीपमूलक ताबलम तथा क्षमता अबभिवृि कायाक्रममा सहभागी हनु ेसमूह  
िा उपभोिा सबमबत र कायाालयिीच हनु ेसम्झौताको ढाचँा 

......................................... कायाालय (यसपबछ पवहलो पक्ष 
भबनएको)  र .............................. स्थायी िेगाना भएको समूह 
/उपभोिा सबमबत/व्यशि ........................................ (यसपबछ 
दोस्रो पक्ष भबनएको) िीच मखु्यमन्त्त्री जीबिकोपाजान कायाक्रम सञ्चालन 
कायाविबि, २०७७ िमोशजम .............................. सीपमूलक 
ताबलम तथा क्षमता अबभिृवि कायाक्रम सम्िन्त्िमा देहायका शताका 
अिीनमा रही सञ्चालन गने गराउने गरी दिैु पक्षको मञ्जुरीमा बमबत 
.......................... मा यो सम्झौता गरेका छौँ। 
शताहरुः 

1. सीपमूलक ताबलम तथा क्षमता अबभिृवि कायाक्रमको लाबग  
स्िीकृत रकम प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षको िैंक खाता माफा त 
उपलब्ि गराउन ुपनेछ।  

2. समूहले रकम बलएको अिस्थामा सामवुहक बनर्ाय र समान 
सहभागीतािाट कायाक्रम सञ्चालन गनुापनेछ।   

3. प्रथम पक्षले व्यिसाय/कायाक्रमको आकशस्मक िा बनयबमत 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कन  गना सक्नेछ। 

4. व्यिसाय/कायाक्रम सञ्चालन गदाा पररिारका अन्त्य 
सदस्यहरुलाई समेत रोजगारी हनुे गरी सञ्चालन गनुापनेछ।  
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5. स्थानीय स्रोत सािनको अबिकतम उपयोग हनुे गरी 
कायाक्रम/व्यिसाय सञ्चालन गनुापनेछ।  

6. अबनयबमतता, विचलन िा वहनाबमना भएको खण्डमा पूर्ा रुपमा 
लाभग्राही समूह  िा उपभोिा सबमबत जिाफदेही हनुपुनेछ।  

7. यस कायाविबिको व्यिस्था विपररत हनुेगरी लाभग्राही छनौट 
भएमा पवहलो पक्ष शजम्मेिार िा जिाफदेही हनुपुनेछ।   

8. दोस्रो पक्षले व्यिसाय/कायाक्रमको सञ्चालनको अिस्था र 
सबमबतको संरचनामा पररितान भएमा सोको जानकारी प्रथम 
पक्षलाई गराउनपुनेछ ।  

9. व्यिसायको आम्दानी तथा खचाको वहसाि स्पि हनुेगरी 
अबभलेख राख्नपुनेछ। 

10. कायाक्रमको लाबग प्राप्त सहायता रकमलाई कुनै प्रकारको 
तलि, भत्ता, चन्त्दा, परुस्कार तथा प्रशासबनक कायामा खचा 
गना पार्ने छैन। 

11. कायाक्रमिाट प्राप्त सहायता रकमको कायाान्त्ियनमा वित्तीय 
अनशुासन तथा पारदशशाता कायम गरी िजेट सम्िन्त्िी 
आबथाक िषाको बसिान्त्त अनरुुप िजेटको सदपुयोग पवुि 
गने, लेखा राख्न,े सािाजबनक लेखा परीक्षर् तथा आन्त्तररक 
एिं अशन्त्तम लेखापरीक्षर् गराउने साथै िजेट सम्िन्त्िमा 
कानूनी रुपले प्रमाशर्त गने सम्पूर्ा शजम्मेिारी, उत्तरदावयत्ि 
तथा जिाफदेवहता लाभ प्राप्त गरेको िा कायाको प्रकृबत 
अनसुार संलग्न पक्षको हनुेछ।  
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12.  यस सम्झौतामा लेशखएदेशख िाहेकका अन्त्य विषयहरू 
मखु्यमन्त्त्री जीबिकोपाजान कायाक्रम सञ्चालन कायाविबि, 
२०७७ र प्रचबलत कानून िमोशजम हनुेछ।  

13. दईु पक्षिीचमा सामान्त्य बििाद भएमा आपबस सहमबतमा 
समािान गररनछे। 

 
पवहलो पक्ष      दोस्रो पक्ष  
कायाालयको तफा िाट  समूह /उपभोिा सबमबतको तफा िाट 
नाम:            नाम: 
पद:      पद: 
दस्तखत:       दस्तखत: 
बमबत:        बमबत: 
छाप:        छाप: 
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अनसूुची - ४ 
(दफा ११ सगँ सम्िशन्त्ित) 

लाभग्राही िा लशक्षत िगा छनौट सम्िन्त्िी  प्रकृयाहरुः 
मखु्यमन्त्त्री जीबिकोपाजान कायाक्रमका लाबग  लाभग्राही िा लशक्षत 
िगा छनौट  गदाा देहाएको प्रकृयाको अिलम्िन गनुापनेछः- 

1. कायाालयले शजल्लाको िस्तशुस्थबतको आिारमा उपलब्ि 
भएसम्म गररिी तथ्याकँको अध्ययन गरी दफा ११ 
िमोशजमका िस्ती र टोलहरुको सूची तयार गनेछ। यस्तो 
िस्ती छनौट  गदाा बिगतदेशखको प्रयासका िािजदू 
सामाशजक आबथाक रुपमा वपछबडएको िस्तीलाई छनौट  
गना िािा पने छैन। 

2. कायाालयले सूची तयार गररसकेपबछ संचालक सबमबतको 
िैिकको आह्वान यसै कायाविबिको दफा ७(४) िमोशजम 
गररनेछ। 

3. संचालक सबमबतले प्राबिबिक/बिज्ञहरुको सल्लाह 
बसफररसमा कायाक्रमका लाबग  उपयिु िस्तीको िारेमा 
बनर्ाय बलन सक्नेछ। 

4. संचालक सबमबतले िस्ती/टोलका लाभग्राहीको िारेमा 
छलफल गरी स्पि सूचक मापदण्ड बनमाार् गरी सोको 
टंुगो लगाई उपभोिा सबमबत गिन गनाका लाबग प्रबतबनबि 
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तोक्न सक्नेछ।सो िमोशजमका सूचक र मापदण्डहरु दफा 
११ िमोशजम हनुेछन।्  

5. संचालक सबमबतले तोकेको प्रबतबनबि िा कमाचारीको 
रोहिरमा उपभोिा सबमबतको गिन भैसकेपबछ सो 
सबमबतले कायाालयसंग सम्झौता गरी रकम प्राप्त 
गररसकेपबछ कायाक्रममा तोवकएका शताहरुको अिीनमा 
रही कायाक्रम संचालन गनेछ। सो प्रकृयामा खररद गनुापने 
भए सािाजबनक खररद ऐन र बनयमािली िमोशजम 
गनुापनेछ। 

6. लाभग्राही छनौट गदाा पक्षपात िा असमान हनुे गरी 
मापदण्ड िा सूचक िा आिार िनाउन पार्न ेछैन।  
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अनसूुची - ५ 
(दफा ६ को उपदफा (घ) सगँ सम्िशन्त्ित) 

सहबुलयत ऋर् पररचालनको लाबग स्थापना हनु ेकोषको लाबग अनदुान 
प्राप्त गने सहकारी संस्था र कायाालय िीच हनु ेसम्झौताको ढाचँा 

........................................ कायाालय (यसपबछ पवहलो पक्ष 
भबनएको) र .............................. सहकारी संस्था 
........................................ (यसपबछ दोस्रो पक्ष भबनएको) िीच 
मखु्यमन्त्त्री जीबिकोपाजान कायाक्रम सञ्चालन कायाविबि, २०७७ 
िमोशजम .............................. कायाक्रम/व्यिसाय देहायका शताका 
अिीनमा रही सञ्चालन गने गराउने गरी दिैु पक्षको मञ्जुरीमा बमबत 
.......................... मा यो सम्झौता गरेका छौँ। 
शताहरुः 

1. सहबुलयत ऋर् पररचालनको लाबग स्थापना हनु ेकोषको लाबग 
अनदुान रकम प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षको िैंक खाता माफा त 
उपलब्ि गराउन ुपनेछ।  

2. सहबुलयत ऋर् पररचालनको लाबग स्थापना हनुे कोषलाई 
देहायको शताहरु पालना गरी दोस्रो पक्षले कायाक्रम सञ्चालन 
गनुा पनेछः-   

3. देहायः 
(क) सहबुलयत ऋर् कोषको नाममा संस्था अन्त्तगात 

एक कोष खडा गररएको हनुपुनेछ। 
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(ख) उि कोषमा प्रथम पक्षिाट प्राप्त अनदुान र 
आफ्नो संस्थाले साझेदारी गना छुट्याएको रकम 
एकमिु हनुेगरी जम्मा गनुापनेछ। 

(ग) कायाालयिाट प्राप्त लाभग्राहीको नामािली सूचीमा 
रहेका ब्यशिहरुलाई उि कोष ऋर्को रुपमा 
पररचालन/उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

(घ) उि कोषलाई ऋर्को रुपमा पररचालन गदाा 
प्राप्त भएको कूल ब्याजको िावषाक १० प्रबतशत 
रकम मूल कोषमा जम्मा गरी कोषलाई िवृि 
गदै लैजान ुपनेछ। 

(ङ) सहबुलयत ऋर् मूल कोषमा संस्थाको न्त्यूनतम 
१0 प्रबतशत साझेदारी हनुपुनेछ।  

(च) ऋर्को ब्याजदर अबिकतम तीन प्रबतशत 
हनुपुनेछ। 

(छ) सहबुलयत ऋर्कोष घटाउन िा खचा गना पाईन े
छैन। 

(ज) सो कोषको वहनाबमना िा दरुुपयोग गना पार्न े
छैन।  

4. कुनै कारर्िस उद्दशे्य अनसुार कोष पररचालन गना नसवकन े
भएमा अनदुान बलए िरािरको रकममा थप भएको रकम र 
प्रचबलत ब्याज समेत जोडजम्मा गरी हनु आउने रकम प्रदेश 
सरकारको राजस्ि कोषमा वफताा/दाशखला गनुा पनेछ। 
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5. प्रथम पक्षले व्यिसाय/कायाक्रमको आकशस्मक िा बनयबमत 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कन  गना सक्नेछ। 

6. व्यिसाय/कायाक्रम सञ्चालन गदाा सहकारी संस्थाका िेरैभन्त्दा 
िेरै सदस्यहरुलाई रोजगारी िवृि गना सहयोग पगु्नेगरी 
सञ्चालन गनुापनेछ।  

7. स्थानीय स्रोत सािनको अबिकतम उपयोग हनुे गरी 
कायाक्रम/व्यिसाय सञ्चालन गनुापनेछ।  

8. अबनयबमतता, विचलन िा वहनाबमना भएको खण्डमा पूर्ा रुपमा 
सहकारी संस्था जिाफदेही हनुपुनेछ।  

9. दोस्रो पक्षले व्यिसाय/कायाक्रम सञ्चालनको अिस्था र 
सबमबतको संरचनामा पररितान गरेमा सोको जानकारी प्रथम 
पक्षलाई गराउनपुनेछ।  

10. व्यिसायको आम्दानी तथा खचाको वहसाि स्पि हनुेगरी 
सहकारी एिं प्रचबलत लेखा प्रर्ाली सम्िन्त्िी चार खातामा 
अबभलेख राख्नपुनेछ। 

11.  ऋर् वफतााको स्पि योजना िनाई सोअनसुार ऋर् असलुी 
गनुापनेछ।  

12. कायाक्रमको लाबग प्राप्त सहायता रकमलाई कुनै प्रकारको 
तलि, भत्ता, चन्त्दा, परुस्कार तथा प्रशासबनक कायामा खचा 
गना पार्न ेछैन। 

13. कायाक्रमिाट प्राप्त सहायता रकमको कायाान्त्ियनमा वित्तीय 
अनशुासन तथा पारदशशाता कायम गरी िजेट सम्िन्त्िी आबथाक 
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िषाको बसिान्त्त अनरुुप िजेटको सदपुयोग पवुि गने, लेखा 
राख्न,े सािाजबनक लेखा परीक्षर् तथा आन्त्तररक एिं अशन्त्तम 
लेखापरीक्षर् गराउने साथै िजेट सम्िन्त्िमा कानूनी रुपले 
प्रमाशर्त गने सम्पूर्ा शजम्मेिारी, उत्तरदावयत्ि तथा 
जिाफदेवहता लाभ प्राप्त गरेको िा कायाको प्रकृबत अनसुार 
संलग्न पक्षको हनुेछ।  

14. यस सम्झौतामा लेशखए देशख िाहेकका अन्त्य विषयहरू 
मखु्यमन्त्त्री जीबिकोपाजान कायाक्रम सञ्चालन कायाविबि, 
२०७७ र प्रचबलत कानून िमोशजम हनुेछ। 

15. दोस्रो पक्ष िा सहबुलयत ऋर् पररचालन गने शजम्मेिारी प्राप्त 
गरेको संस्था अन्त्तगात सहबुलयत ऋर् पररचालन  कायाविबि 
संचालन सबमबतिाट पाररत भएको कायाविबि अनसुार सहबुलयत 
ऋर् पररचालन गने कायाविबि पेश गरेको हनु ुपनेछ ।  

16.  दईु पक्षिीचमा सामान्त्य बििाद भएमा आपबस सहमबतमा 
समािान गररनछे। 

पवहलो पक्ष    दोस्रो पक्ष  
कायाालयको तफा िाट   सहकारी संस्थाको तफा िाट 
नाम:     नाम: 
पद:     पद: 
दस्तखत:     दस्तखत: 
बमबत:     बमबत: 
छाप:     छाप: 
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आज्ञाले, 
आनन्त्द सारु 

प्रदेश सरकारको सशचि 
आन्त्तररक माबमला तथा कानून मन्त्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मठुित 


