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मखु्यमन्त्री जीबिकोपाजजन कायजक्रम सञ्चालन कायजविधि, २०७७ 
 

कर्ाजली प्रदेश भिर रहेका आधथजक, सामाजजक रुपमा अति विपन्त्न सीमान्त्िकृि  समुदायका नागररकको घर 
पररिारलाई जीबिकोपाजजनका लाधग आिारिूि आिश्यकिाको क्षरेमा सहयोग पुग्नेगरी उतनहरुको ब्यजतिगि 
िथा सामुहहक जीविकोपाजजन, आधथजक उन्त्नति, सामाजजक प्रतिष्ठा र सम्मान िदृ्धि गराउने उद्िेश्यल ेकर्ाजली 
प्रदेश सरकारको विशेष कायजक्रमको रूपमा मखु्यमन्त्री जीबिकोपाजजन कायजक्रमलाई प्रिािकारी रुपमा कायाजन्त्िय 
गनज िाञ्छनीय िएकोले प्रशासकीय कायजबिधि (तनयभमि गने) ऐन २०७५, को दफा ३ अनुसार कर्ाजली प्रदेश 
सरकारल ेयो कायजविधि िनाएको छ। 

पररच्छेद–१  
प्रारजम्िक 

1. सकं्षक्षप्ि नाम र प्रारम्िः (१) यस कायजविधिको नाम “मखु्यमन्त्री जीबिकोपाजजन कायजक्रम सञ्चालन 
कायजविधि, २०७७”  रहेको छ। 

   (२) यो कायजविधि िुरुन्त्ि प्रारम्ि हुनेछ।  
2. पररिाषाः विषय िा प्रसंगले अको अथज नलागेमा यस कायजविधिमाः 

(क) “अनदुान” िन्त् नाले लािग्राही िा लक्षक्षि िगजिाट तनजहरुले दफा 3 िमोजजम सञ्चाभलि कायजक्रमिाट 
हाभसल गरेका मापनीय उपलजब्िका अनुपािमा तनजहरुलाई प्रदान गररने नगदी िा जजन्त्सी िा 
सेिालाई सम्झनु पदजछ। 

(ख) “कायजक्रम” िन्त्नाले यस कायजविधिको दफा ४ अनुसारका क्षेरमा संचालन हुने मुख्यमन्त्री जीबिकोपाजजन 
कायजक्रम सम्झनुपछज। 

(ग)  “कायाजलय” िन्त्नाल ेप्रदेशका जजल्लाहरूमा उद्योग, पयजटन, िन िथा िािािारर् मन्त्रालय मािहि 
सञ्चालनमा रहेका उद्योग िथा उपिोतिा हहि संरक्षर् कायाजलय सम्झनु पदजछ र सो शब्दल े
उद्योग उपिोतिा हहि संरक्षर् तनदेशनालयलार्ज समेि जनाउँछ । 

(घ) “मन्त्रालय”  िन्त्नाले मुख्यमन्त्री िथा मजन्त्रपररषद्को कायाजलय समेिलाई सम्झनु पदजछ। 
(ङ) “दभलि” िन्त्नाले राजष्िय दभलि आयोगको भसफाररसमा नेपाल सरकारल े दभलि ितन पररिावषि 

गरेको समुदायका व्यजतिलाई सम्झनु पछज । 
(च) “तनदेशक सभमति”  िन्त्नाल ेकर्ाजली प्रदेश विशेष कायजक्रम सञ्चालन िथा व्यिस्थापन तनदेभशका, 

२०७७ को दफा ९ िमोजजमको सभमतिलाई सम्झनु पछज ।  
(छ) “तनिाजचन क्षरे”  िन्त्नाले कर्ाजली प्रदेशमा रहेका प्रदेश तनिाजचन क्षरेलाई सम्झनुपछज । 
(ज) “लािग्राही िा लक्षक्षि िगज” िन्त्नाल े यस कायजविधिको दफा ११ अनुसारका आिारमा दफा ७ 

िमोजजमको सभमििाट पहहचान िथा छनौट िएका बिपन्त्न ब्यजति िा आधथजक, सामाजजक रुपमा 
अति विपन्त्न सीमान्त्िकृि समुदायका घर पररिार आिद्ि िएको समूह  िा संस्था सम्झनुपछज । 

(झ) "सहकारी ससं्था” िन्त्नाल े प्रचभलि कानून िमोजजम दिाज िई संचालनमा रहेको सहकारी संस्था 
सम्झनुपदजछ। 
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(ञ) "आिारििू आिश्यकिा” िन्त्नाले यस कायजबिधिको दफा ७ िमोजजमको को सभमतििाट आिारिूि 
आिश्यकिा ितन पहहचान िएका जीविकोपाजजन, आिास तनमाजर्, लघु िथा घरेलु उद्यम लगायिका 
बिषय सम्झनु पनेछ । 

(ट) "सगंहठि सरंचना" िन्त्नाले प्रचभलि कानून िमोजजम संघीय सरकार िा कर्ाजली प्रदेश सरकार िा 
स्थानीय िहका कुनै सरकारी तनकायमा प्रचभलि कानून िमोजजम दिाज िएको िा अभिलखे रहेका 
फरक-फरक घरपररिारका कम्िीमा  ३० देखख ५० जना व्यजतिहरूको स्िाभमत्िमा सञ्चालन हुने 
संगहठि समूह  िा संगठन िा संरचना सम्झनुपदजछ । 

(ठ) "सहुभलयि ऋर्कोष” िन्त्नाले दफा ६ (घ) िमोजजमको कोषलाई सम्झनुपछज। 
(ड) "स्ििदृ्धि अक्षय कोष प्रर्ाली” िन्त्नाल ेयस कायजबिधिको अनुसूची ५ िमोजजमको प्रर्ाली रहेको कोष 

सम्झनु पनेछ। यसमा अनुदानको रुपमा प्रदान गररएको मूल िन िा कोष खचज गनज िा घटाउन 
नपार्ने, मूल िन िा कोष पररचालन गरेर प्राप्ि िएको ब्याजको न्त्यूनिम १० प्रतिशि रकम मूल 
िन िा कोषमा नै जम्मा गरी मूल िन िा कोषलाई क्रमश िदृ्धि गदै लानु पने प्रर्ाली रहेको हुनेछ। 

पररच्छेद-२ 
कायजक्रमको उद्देश्य, क्षरे िथा सचंालन िरीका  

3. कायजक्रमको उद्देश्यः स्थानीय श्रोि, सािनको उपयोगिाट ज्ञान, सीप लगायिको क्षमिामा अभििदृ्धि एिं 
अिसरहरु सजृना गरी लािग्राही िा लक्षक्षि िगजको समुदायका घर पररिारलाई जीबिकोपाजजनका लाधग 
आिारिूि आिश्यकिाको क्षेरमा सहयोग पुयाजई उतनहरुको ब्यजतिगि िथा सामुहहक जीविकोपाजजन, 
आधथजक उन्त्नति, सामाजजक प्रतिष्ठा र सम्मान िदृ्धि गराई जीिनस्िरमा सुिार ल्याउने कायजक्रमको 
उद्देश्य रहनेछ । 

4. कायजक्रमको प्रारुप िा ढाचंाः यस कायजबिधिको दफा ७ िमोजजमको सभमतििाट प्रचभलि कानून िमोजजम 
तनिाजररि नीति िथा तनर्जय अनुसार उद्योग, पयजटन, िन िथा िािािारर् मन्त्रालय मािहि रहेका 
उद्योग िथा उपिोतिा हहि संरक्षर् कायाजलय माफज ि कायजक्रम संचालन िथा कायाजन्त्ियन हुनेछ। 
मुख्यमन्त्री जीबिकोपाजजन  कायजक्रम संचालनको प्रारुप िा ढांचा अनुसूची १ िमोजजम हुनेछ । 

5. कायजक्रम सचंालनको क्षरेः जीबिकोपाजजन  कायजक्रम मूलिः तनम्न क्षेरमा संचालन हुनेछः- 
(क) उत्पादन एिं आयआजजन मूलक । 
(ख) परम्परागि पेशा, ब्यिसाय, सीपमा आिाररि उद्यम बिकासका लाधग दक्षिा अभििदृ्धि । 
(ग) लघु िथा घरेलु उद्यम प्रिद्जिन । 
(घ) जीविकोपाजजन सहयोग । 
(ङ) यस कायजबिधिको दफा ७ िमोजजमको सभमतिले िोकेका अन्त्य क्षरेहरु । 

6. कायजक्रम सचंालन िररकाः कायजक्रम संचालन गदाज तनम्न िरीका अिलम्िन गररनेछः- 
(क) लािग्राही िा लक्षक्षि िगज छनौटः यस कायजविधिको दफा ७ िमोजजमको सभमतििाट संिाबिि 

लािग्राही िा लक्षक्षि िगज रहेको टोल िा समुदाय छनौट गरी लािग्राही िा लक्षक्षि िगज छनौट 
गररनेछ । 

(ख) सीपमलूक िाभलम िथा क्षमिा अभििदृ्धिः  
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1. छनौट िएका लािग्राही िा लक्षक्षि िगजको मागका आिारमा यस कायजविधिको दफा ७ 
िमोजजमको सभमतििाट तनर्जय िएका क्षेर िा बिषयमा ज्ञान, सीप र क्षमिा अभििदृ्धिका 
लाधग सीपमुलक िाभलम सञ्चालन गरी त्यसलाई स्िरोजगारीसँग आिद्ि गररनेछ ।  

2. यस कायजक्रमको िुतिानी कायजक्रम सम्पन्त्न िएपश्चाि गररनेछ।  
3. सीपबिकास िाभलम िथा क्षमिा अभििदृ्धि कायजक्रम संचालक सभमतिको तनर्जय अनुसार 

प्रचभलि सािजजतनक खररद लगायिका कानून  िमोजजम उपिोतिा सभमति िा सोझ ै
कायाजलयमाफज ि गनज सककनेछ। 

(ग) अनदुान सहयोगः  
1. सीपमूलक िाभलम िथा क्षमिा अभििदृ्धि कायजक्रममा सहिागी िएका िा मागमा आिाररि 

िई यस कायजबिधिको दफा ७ िमोजजमको सभमतििाट छनौट िएका लािग्राही िा लक्षक्षि 
िगजलाई आिारिूि आिश्यकिाको क्षेरमा सामुहहक स्िाभमत्िलाई प्राथभमकिा हदई न्त्यूनिम 
२५ प्रतिशि लागि साझेदारीमा कायजक्रमिाट अनुदान प्रदान गररनेछ। 

2. अनुदान प्रदान गदाज गररने आपसी सम्झौिाको शिज िथा आिारहरु दफा ७ िमोजजमको 
सभमतििाट प्रचभलि कानून अनुसार तनिाजरर् गररए अनुसार हुनेछ । 

3. लागि साझदेारीको रुपमा श्रम योगदान िा सहिागीिा समेिलाई समािेश गररनेछ।  
4. अनुदान सहयोग कायजक्रममा सहिागी हुने लािग्राही ब्यजति िा समूह  िा उपिोतिा सभमति र 

कायाजलयिीच हुने सम्झौिा अनुसूची २ िमोजजमको ढाँचामा हुनेछ।  
(घ)  सहुभलयि ऋर्ः  

1. स्ि-िदृ्धि अक्षय कोष प्रर्ाली लागु गरेका िा गने शिजमा पूिजिि िा नया ँ दिाज िएका िर 
लािग्राही िा लक्षक्षि िगज आिद्ि रहेका िा रहने आिारमा यस कायजबिधिको दफा ७ 
िमोजजमको सभमतिले प्रचभलि कानून िमोजजम तनिाजरर् गरेको नीति, मापदण्डका आिारमा 
कायाजलयिाट छनौट िएका सहकारी संस्थालाई सहुभलयि ऋर् पररचालनका लाधग स्ििदृ्धि 
अक्षय कोष स्थापना गनज अनुदान रकम उपलब्ि गराउनु पनेछ।  

2. छनौट  िएको संस्था माफज ि लािग्राही िा लक्षक्षि िगजलाई यस कायजबिधिको दफा ७ को 
सभमतििाट प्रचभलि कानून िमोजजम तनिाजररि सम्झौिाका शिजहरुको आिारमा सहुभलयि दरमा 
ऋर् उपलब्ि गरार्ने छ। 

3.  कोषको लाधग अनुदान रकम उपलब्ि गराउदा कोष स्थापनामा साझेदारी गने संस्थालाई 
पहहलो प्राथभमकिा हदर्नेछ ।  

4. सहुभलयि ऋर् अनुदान रकम उपलब्ि गराउने सम्िन्त्िी शिजहरु मध्ये लािग्राही िा लक्षक्षि 
िगजिाट िढीमा िावषजक ३ प्रतिशि ब्याज भलन पार्ने शिज अतनिायज हुनेछ ।ऋर् पररचालन 
सम्िन्त्िी  अन्त्य कुराहरु प्रचभलि कानून िमोजजम हुनेछन।्  

5. सहुभलयि ऋर् पररचालनको लाधग स्थापना हुने कोषको लाधग अनुदान प्राप्ि गने सहकारी 
संस्था र कायाजलयबिच हुने सम्झौिा अनुसूची ५ िमोजजमको ढाँचामा हुनेछ। 

पररच्छेद-३ 
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कायजक्रम सचंालक सभमतिको गठन िथा काम, किजब्य र अधिकार  

7. कायजक्रम सचंालक सभमतिः  
(१) कायजक्रम कायाजन्त्ियनका लाधग देहाय िमोजजमको कायजक्रम संचालक सभमति रहनेछः- 

(क) जजल्लाका जेष्ठ समानुपातिक प्रदेश सिा सदस्य   -संयोजक 
(ख) जजल्लाका अन्त्य प्रदेश सिा सदस्यहरु     -सदस्य 
(ग) प्रमुख, जजल्ला समन्त्िय सभमति     -सदस्य 
(घ) कायजक्रम संचालन हुने सम्िजन्त्िि पाभलकाको कायजपालीकाको तनर्जय अनुसार िोककएको 

प्रतितनधि        -सदस्य 
(ङ) जजल्लाजस्थि प्रदेश लखेा र्काई कायाजलयको प्रतितनधि  -सदस्य 
(च) उद्योग िथा उपिोतिा हहि संरक्षर् कायाजलयको कायाजलय प्रमुख -सदस्य सधचि 

(२)  समानुपातिक प्रदेश सिा सदस्य नरहेको जजल्लाको हकमा प्रत्यक्ष तनिाजधचि प्रदेश सिा सदस्य 
संयोजक रहनेछ । 

(३)  सभमतिले आिश्यक िएमा िहढमा २ जना सम्म विषय विज्ञ िा प्राविधिक िा बिषयगि कायाजलयका 
प्रतितनधिहरूलाई िैठकमा आमन्त्रर् गनज सतनेछ। 

(४) सभमतिको िैठक सदस्य सधचि िाट अनुरोि िए अनुसार संयोजकल े िोकेको भमति, समय र 
स्थानमा िस्नछे । 

(५) सभमतिको िठैकको ब्यिस्थापन सदस्य सधचिले गनुज पनेछ । 
(६) सभमतिले आफ्नो िैठकको कायजबिधि आफै ब्यिजस्थि गनज सतनेछ । 
(७) सभमतिले कुनै एक बिषयलाई िढीमा ३ िैठकमा सम्पन्त्न गरी खचज भमिव्यतयिा कायम गनुज पनेछ। 
(८) यस कायजक्रमका लाधग तनदेशक सभमतिको काम कर्ाजली प्रदेश विशेष कायजक्रम सञ्चालन िथा 

व्यिस्थापन तनदेभशका, २०७७ को दफा ९ मा उल्लखे िएको तनदेशक सभमतिले नै गनेछ। 
8. सभमतिको काम, किजव्य र अधिकारः दफा ७ िमोजजम गहठि सभमतिको प्रचभलि कानून अनुसार हुने गरी 

देहाय िमोजजम काम, किजव्य र अधिकार हुनेछः- 
(क) संिाबिि टोल िा समुदाय पहहचानको आिार िा मापदण्ड तनिाजरर् गरी उति टोल िा समुदाय 

पहहचान एिं छनौट गने । 
(ख) लािग्राही िा लक्षक्षि िगज छनौटको आिार िा मापदण्ड तनिाजरर् गरी कायजक्रमको लािग्राही िा लक्षक्षि 

िगज छनौट एिं संख्या तनिाजरर् गने । 
(ग) कायजक्रम संचालनको क्षरे छनौट गने । 
(घ) प्रचभलि कानून िमोजजम कायजक्रम संचालनको िरीका, प्रकृया सम्िन्त्िमा तनर्जय गने । 
(ङ) कायजक्रम सचंालनको क्रममा आिश्यक पने शिज िा सम्झौिाका शिजहरु िा सम्झौिा फारामहरु 

तनिाजरर् गने । 
(च) बिस्ििृ कायजक्रम िजुजमा गने गराउने । 
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(छ) लािग्राहीहरुिाट प्राप्ि प्रस्िाि िा आिेदन िा कागजाि िा प्रमार्हरू िा व्यिसातयक योजना िा 
आधथजक िा प्राबिधिक प्रस्िािको प्रचभलि कानून  िमोजजम बिश्लेषर्, मूल्याङ्कन  गरी स्िीकृि 
गने।  

(ज) प्राप्ि िा स्िीकृि िजटे अनुसार प्रस्िाबिि कायजक्रम िथा कक्रयाजकलाप स्िीकृि गरी कायाजलय माफज ि 
कायाजन्त्ियन गराउने । 

(झ) उपिोतिा सभमति गठन िथा संचालनमा सहजीकरर् गने गराउने । 
(ञ) लािग्राही िा लक्षक्षि िगज छनौट लगायि कायजक्रम संचालनको क्षरे, िरीका  एिं कायाजन्त्ियन 

सम्िन्त्िमा उत्तरदातयत्ि िहन गने । 
(ट) सम्िजन्त्िि िा सरोकारिाला पक्ष िीचमा समन्त्िय कायम गने गराउने । 
(ठ) सञ्चालक सभमतिको तनदेशन िथा सहयोगमा सम्िजन्त्िि कायाजलयमाफज ि कायजक्रम सम्िन्त्िमा 

सािजजतनक सुनुिाई, सािजजतनक लेखापरीक्षर् गने गराउने दातयत्ि िहन गने। 
(ड) कायजक्रमको अनुगमन िथा मूल्याकंन गने गराउने । 
(ढ) सभमतििाट िोककएका अन्त्य कायजहरु गने गराउने । 

9. उद्योग िथा उपिोतिा हहि सरंक्षर् कायाजलयको िभूमका, काम किजब्य र अधिकारः कायाजलयको िूभमका, 
काम, किजब्य र अधिकार देहायिमोजजम हुनेछः- 
(क) यस कायजबिधि िमोजजम कायजक्रम संचालन िथा कायाजन्त्ियन गने गराउने । 
(ख) कायजक्रम संचालनमा दफा ७ िमोजजमको सभमतिको सधचिालयको कायज गने । 
(ग) दफा ७ िमोजजमको सभमति समक्ष कायजक्रम िथा कक्रयाकलापहरु प्रस्िाि गने । 
(घ) कायजक्रमको प्रिािकाररिा कायम गनज िूभमका िथा जजम्मेिारी तनिाजह गने । 
(ङ) कायजक्रमसंग सम्िजन्त्िि सिै अभिलेख चुस्ि दरुुस्ि राख्ने । 
(च) कायजक्रमको स्िाभमत्ि भलई तनरन्त्िरिा एिं हदगोपनको लाधग आिश्यक कायज गने । 
(छ) प्रचभलि कानून अनुसार कायजक्रम संचालन िथा कायाजन्त्ियन गने गराउने । 
(ज) सािजजतनक सुनुिाई िा सािजजतनक लखेापरीक्षर्  गने गराउने । 
(झ) कायजक्रम कक्रयाकलाप अनुसार सम्िजन्त्िि बिषयगि कायाजलयसंग समन्त्िय र सहकायज गने गराउने। 
(ञ) कायजक्रम संचालन हुने स्थानीय िहसंग प्रिािकारी रुपमा समन्त्िय कायम गने । 
(ट) प्रचभलि कानून िमोजजम लखेापरीक्षर् गने गराउने । 

पररच्छेद-4 
टोल िा समदुाय एि ंलािग्राही िा लक्षक्षि िगज छनौट िथा सचंालन 

10. टोल िा समदुाय छनौटका आिारः संिाविि टोल िा समुदाय छनौट गदाज तनम्न आिारहरु भलर्नेछः- 
(क) जजल्लामा उपलब्ि िथ्याकंको आिारमा गररिीको दर । 
(ख) आफ्नो िा आफ्नो पररिारको नाममा िएको जग्गा िा सम्पवत्तिाट िषजमा िढीमा ३ महहना िा सो 

िन्त्दा कम समय खान पुग्ने । 
(ग) बिपन्त्न िा सीमान्त्ि अिस्थाको जीिनयापन गरररहेका । 
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(घ) दफा ७ िमोजजमको सभमतििाट प्रचभलि कानून िमोजजम स्िीकृि िएका मापदण्ड िा आिारहरभिर 
परेका। 

11. लािग्राही िा लक्षक्षि िगज छनौट आिारः िहुविपन्त्निाको आिारलाई प्राथभमकिा हददै कायजक्रमको लािग्राही 
िा लक्षक्षि िगज छनौट गदाज तनम्न आिारहरु भलर्नेछः- 
(क) जजल्लामा उपलब्ि िथ्याकंको आिारमा गररिीको दर । 
(ख) आफ्नो घर िास निएका बिपन्त्न अिस्थामा जीिनयापन गरररहेका। 
(ग) आफ्नो िा आफ्नो पररिारको नाममा िएको जग्गा िा सम्पवत्तिाट िषजमा िढीमा ३ महहना िा सो 

िन्त्दा कम समय खान पुग्ने । 
(घ) कृवष मजदरु, वपछडडएको िगज, ब्यजति िा समूह । 
(ङ) दभलि, जनजाति, महहला, एकल महहला, अपाङ्गिा िएका ब्यजति िा समूह । 
(च) द्िन्त्द्ि वपडडि, सशस्र द्िन्त्द्िका घार्िे िा अपाङ्ग ब्यजति िा समूह  । 
(छ) सीमान्त्िकृि ब्यजति िा समूह । 
(ज) यसरी लािग्राही िा लक्षक्षि िगज छनौट गदाज फरक फरक घरपररिारका कम्िीमा  ३० देखख ५० 

जनासम्म छनौट  गररनेछ। 
(झ) दफा ७ िमोजजमको सभमतििाट प्रचभलि कानून अनुसार तनिाजरर् गररएको मापदण्ड िा आिारहरुभिर 

परेका। 
12. उपिोतिा सभमति गठनः  

(१)  प्रचभलि कानून िमोजजम कायजक्रमलाई प्रिािकारी रुपमा संचालन एिं कायाजन्त्ियन गनज लािग्राही िा 
लक्षक्षि िगज सजम्मभलि देहाय अनुसारको उपिोतिा सभमति गठन हुनेछः- 

(क) लािग्राहीहरुिाट सिजसम्मि छनौट िएको ब्यजति १ जना  - अध्यक्ष 
(ख) लािग्राहीहरुिाट सिजसम्मि छनौट िएको ब्यजति १ जना  - उपाध्यक्ष 
(ग) लािग्राहीहरुिाट सिजसम्मि छनौट िएको ब्यजति १ जना  - कोषाध्यक्ष  
(घ) लािग्राहीहरुिाट सिजसम्मि छनौट िएको ब्यजति १ जना  - सधचि 
(ङ) लािग्राहीहरुिाट सिजसम्मि छनौट िएको ब्यजतिहरु िढीमा ३ जना - सदस्य 
(२) उपिोतिा सभमतिल ेआफ्नो िैंठकको कायजबिधि आफै तनिाजरर् गनज सतनेछ । 
(३) उपदफा १ अनुसारको उपिोतिा सभमति गठन गदाज समािेशीिालाई प्राथभमकिा हदनु पनेछ । 
(४) उपिोतिा सभमतिले आफ्नो िैंठकमा आिश्यक ठानेका िढीमा ३ जना सम्म बिषय बिज्ञहरुलाई 

आमन्त्रर् गनज सतनेछ । 
(५) सभमतिको िठैक अध्यक्षले िोकेको भमति, समय र स्थानमा िस्नेछ । 
(६) उपदफा १ िमोजजम गठन हुने सभमति गठन गदाज यथासम्िि सिजसम्मि प्रकक्रया अपनाउनु पनेछ। 

सो निएमा प्रजािाजन्त्रक रुपमा तनिाजचन प्रर्ाली अपनाउनु पनेछ । 
(७) उपदफा १ िमोजजमको सभमतिको तनर्जय यथासम्िि सिजसम्मि रुपमा गनुज पनेछ अन्त्यथा िहुमिको 

आिारमा तनर्जय गनुज पनेछ । 



 

7 

 

13. उपिोतिा सभमतिको काम, किजब्य र अधिकारः दफा १2 िमोजजम गठन हुने उपिोतिा सभमतिको काम, 
किजब्य र अधिकार प्रचभलि कानून अन्त्िगजि रहह देहाय अनुसार हुनेछ । 
(क) योजना िा कायजक्रम िा कक्रयाकलाप िजुजमामा सहिागी िई दफा ७ िमोजजमको सभमति िा 

कायाजलय समक्ष योजना िा कायजक्रम िा कक्रयाकलाप भसफाररस गने । 
(ख) दफा ७ िमोजजमको सभमतििाट स्िीकृि िएका कायजक्रम कायाजन्त्ियनमा सकक्रय रुपमा सहिागी हुने 

। 
(ग) छनौट िा स्िीकृि िएका कायजक्रमहरुको प्रिािकारी कायाजन्त्ियन िा अिलम्िन गरी नमूनाको रुपमा 

स्थावपि गराउने । 
(घ) सरोकारिाला िा सम्िजन्त्िि तनकाय िा पक्षसंग कायजक्रम संचालन िा कायाजन्त्ियनमा समन्त्िय, 

सहकायज गने । 
(ङ) अनुसूची -३ िमोजजम हुने सम्झौिा िथा फरफारक गने गराउने । 
(च) कायजक्रमसंग सम्िजन्त्िि अभिलेख सुरक्षक्षि राखी उपयोगमा ल्याउने । 
(छ) कायजक्रमको सािजजतनक लखेापरीक्षर् िा सुनुिाई गने । 
(ज) लािग्राहीको रुपमा उपयोग गररएको आधथजक कारोिारका बिषयमा बित्तीय उत्तरदातयत्ि िहन गने । 
(झ) कायजक्रमको लाधग हुने अनुगमन िथा मूल्याकंनमा सहयोग गने गराउने। 
(ञ) दफा ७ िमोजजमको सभमतिको तनर्जयिाट िोककएका बिषयहरु िथा कायाजलयको तनदेशन पालना 

गने गराउने। 
(ट) प्रचभलि कानून िमोजजम िोककएको िूभमका तनिाजह गरी जजम्मेिारी िहन गने । 

 
पररच्छेद-४ 

कायजक्रम कायाजन्त्ियन, िजेट, खचज व्यिस्थापन िथा अनगुमन मलू्याङ्कन 

14. कायजक्रम सचंालन िथा कायाजन्त्ियनः कायजक्रमको कायाजन्त्ियन देहाय िमोजजम हुनेछः- 
(क) कर्ाजली प्रदेशका १० जजल्लाका २४ िटै तनिाजचन क्षरेमा कायजक्रम संचालन हुनेछ। 
(ख) प्रत्येक जजल्लामा न्त्यूनिम ८ र अधिकिम १० िटा समूह  िा टोल दफा ७ िमोजजमको सभमतििाट 

छनौट िई कायजक्रम संचालन हुनेछ । 
(ग) प्रत्येक समूह िा टोलमा कम्िीमा  ३० देखख ५० घर पररिार समेहटएको हुनेछ । 
(घ) यस कायजबिधि अनुसार संचालन गररने कायजक्रम उद्योग िथा उपिोतिा हहि संरक्षर् कायाजलयले 

कायाजन्त्ियन गनुज पनेछ । 
(ङ) यस कायजबिधि अनुसार संचालन हुने कायजक्रमको लाधग बितनयोजजि िजटे मुख्यमन्त्री िथा 

मजन्त्रपररषद्को कायाजलयले उद्योग िथा उपिोतिा हहि संरक्षर् कायाजलयमा पठाउनु पनेछ । 
(च) संचाभलि कायजक्रमको नीतिगि बिषयहरु िाहेक कायाजन्त्ियन एिं बित्तीय जजम्मेिारी िथा उत्तरदातयत्ि 

उद्योग िथा उपिोतिा हहि संरक्षर् कायाजलय एिं दफा ७ िमोजजम गहठि सभमतिको हुनेछ । 
(छ) छनौट िएका लािग्राही िा लक्षक्षि िगजहरुको पूिजिि समूह  िा संस्था निएको अिस्थामा समूह  

गठन गनुज पनेछ । 
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(ज) लािग्राही िा लक्षक्षि िगजहरुको समूहलाई हदगो एिं आत्मतनिजर िनाउन उतनहरुको मागका आिारमा 
दफा ७ को सभमतििाट िएको तनर्जय अनुसार पूिजिि दिाज िई संचालनमा रहेका सहकारीमा आिद्ि 
गराउने िा उतनहरुको नयां सहकारी दिाज गरी कायजक्रमिाट सहयोग गनुज पनेछ । 

15. िजेट िाडंफाडंः यस कायजबिधि अनुसार जीबिकोपाजजन  कायजक्रमका लाधग प्रत्येक जजल्लामा प्राप्ि िएको 
कूल  िजेटको अधिकिम २ प्रतिशि रकम तनयमानुसार संचालन खचज छुट्याई िाकँी रहेको िजेट 
रकमलाई शि प्रतिशि मानी देहाय अनुसार खचज िा पररचालन गनुज पनेछः- 
(क) लािग्राही िा लक्षक्षि िगज छनौट गने कृयाकलापका लाधग िढीमा ०.५ % (शून्त्य दशमलि पाचँ 

प्रतिशि) । 
(ख) सीपमूलक िाभलम िथा क्षमिा अभििदृ्धिका कायजक्रम िा कक्रयाकलापका लाधग िढीमा १५ % 

(पन्त्र प्रतिशि) । 
(ग) अनुदान सहयोग सम्िन्त्िी  कायजक्रम िा कक्रयाकलापका लाधग न्त्यूनिम ४४.०५ % (चिाभलस 

दशमलि पाचँ प्रतिशि) । 
(घ) सहुभलयि  ऋर् कोष स्थापनाथज अनुदान प्रदान गने कायजक्रम िा कक्रयाकलापका लाधग न्त्यूनिम ४० 

% (चालीस प्रतिशि) । 
16. िजेट वितनयोजनः मन्त्रालयले कायजक्रम कायाजन्त्ियनको लाधग आिश्यक िजटे कायाजलयलाई वितनयोजन 

ऐनको पररधिभिर रही अजख्ियारी/PLMBIS माफज ि उपलब्ि गराउनेछ।  
17. खचज व्यिस्थापनः कायजक्रमको खचज व्यिस्थापन देहाय िमोजजम हुनेछः-  

1. रकम सम्िजन्त्िि लािग्राहीको िैङ्क खािा माफज ि मार उपलब्ि गराउनु पनेछ।   
2. सीपमुलक िाभलम प्रभशक्षर् कायजक्रमको िुतिानी िाभलम सञ्चालन िथा अनुगमन प्रतििेदन 

पश्चाि ्मार गनुज पनेछ। 
3. संघीय िथा प्रदेश कानून, मापदण्डको अिीनमा रही िजेट खचज गनुज पनेछ। 
4. खचजको पारदभशजिा कायम गने, लेखाङ्कन गने, स्रेस्िा राख्ने, लेखा परीक्षर् गराउने र प्रतििदेन गने 

सम्पूर्ज  जजम्मेिारी सम्िजन्त्िि कायाजलय प्रमुखको हुनेछ।  
5. कायाजलयले कायजक्रमको माभसक/चौमाभसक/िावषजक प्रतििेदन र आन्त्िररक िथा अजन्त्िम लेखा 

परीक्षर् गराई सो को प्रतििेदन मन्त्रालय िथा कायाजलयमा पेश गनुज पनेछ।  
18. खचजमा िन्त्देजः कायजक्रम सञ्चालन गने कायाजलय र लािग्राहीले कायजक्रम कायाजन्त्ियनको लाधग प्राप्ि 

रकमिाट देहायका खचज गनज पाउने छैन:- 
(क) यस कायजक्रम िाहेकको अन्त्य कुनै कक्रयाकलापमा खचज गनज, 
(ख) कुनै पतन प्रयोजनको आधथजक सहायिा िथा चन्त्दा प्रदान गनज र 
(ग) प्रचभलि कानून िमोजजम कायजक्रम संचालन खचज िाहेक िलि, ित्ता पाररश्रभमक र प्रशासतनक 

कक्रयाकलापमा खचज गनज। 
19. जिाफदेहीिा िथा जजम्मेिारीः (१) अनुदान रकम पररचालनको समजष्टगि जिाफदेहहिा िथा जजम्मेिारी 

प्रचभलि कानून िमोजजम सम्िजन्त्िि तनकायका लेखा उत्तरदायी अधिकारीमा रहनेछ। 
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(२) कायजक्रमका लािग्राही छनौट िथा अनुदान वििरर् प्रकक्रयाका सम्िन्त्िमा अनुदान वििरर् 
गने कायाजलयको प्रमुख र अनुदान रकमको आम्दानी, खचजका अभिलखे व्यिस्थापनका सम्िन्त्िमा 
सम्िजन्त्िि लािग्राही संस्था िा व्यजति िा उपिोतिा जजम्मेिार िथा उत्तरदायी हुनेछन।्  

(३) अनुदान रकमको दरुूपयोग िएमा त्यसको सम्पूर्ज जजम्मेिारी र जिाफदेही सम्िजन्त्िि 
लािग्राही हुनेछ। 

(४) सम्िजन्त्िि लािग्राहीिाट दरुुपयोग िएको रकम प्रचभलि कानून िमोजजम असुल उपर 
गररनेछ। 

20. अनगुमन िथा मलू्याङ्कनः कायजक्रमको अनुगमन मन्त्रालय, कायाजलय, यस कायजविधि िमोजजमको 
कायजक्रम संचालक सभमति र सम्िजन्त्िि सरोकारिालिाट समेि हुन सतनेछ।  

21. सािजजतनक सनुिुाईः कायजक्रम सम्पन्त्न िएपश्चाि ्कायाजलयले सािजजतनक सुनुिाई गरी कायजक्रमको सम्पूर्ज  
पक्षको िारेमा सरोकारिालाहरुलाई जानकारी गराउनु पनेछ। 

22. प्रतििेदन: कायाजलयले दफा ७ को सभमतििाट पाररि गराई कायजक्रमको िावषजक प्रतििेदन आफ्नो िालुक 
मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री िथा मजन्त्रपररषद्को कायाजलयको कायजक्रम समन्त्िय र्काईमा पेश गनुज पनेछ। 

पररच्छेद-५ 
विविि 

23. विशषे व्यिस्थाः (१) यस कायजविधिमा अन्त्यर जुनसुकै कुरा लेखखएको िएिा पतन कुनै प्राकृतिक विपद् िा 
महामारी रोगको प्रकोप िा यस्िै विशेष पररजस्थतिको सजृना िई समयािािका कारर्ले यस कायजविधि 
िमोजजमको प्रकक्रया पुर् याई कायजक्रम सञ्चालन गनज सम्िि नहुने अिस्था िएमा मन्त्रालयले आिश्यक 
शिजहरु िोकी यस कायजविधि िमोजजमका कायजक्रमहरु सोझै स्थानीय िहल ेसञ्चालन गने गरी अजख्ियारी 
िा सशिज अनुदानको रुपमा सम्िजन्त्िि स्थानीय िहमा रकम पठाउन सतनेछ। 
(२) उपदफा (१) िमोजजम रकम प्राप्ि िएको अिस्थामा सम्िजन्त्िि स्थानीय िहले यस कायजविधिको 
प्रकक्रया िमोजजम लािग्राही छनौट एिम ्लािग्राहीसँग सम्झौिा गरी कायजक्रमहरु सञ्चालन गनज सतनेछ । 

24. तनदेशन हदन सतनेः कायजक्रम कायाजन्त्ियनको भसलभसलामा मन्त्रालय िा कायाजलयल ेआिश्यक तनदेशन हदन 
सतनेछ। यस्िो तनदेशनको पालना गनुज सम्िजन्त्िि कायाजलय िा व्यजति िा संस्था िा तनकाय िा 
सभमतिको किजव्य हुनेछ। 

25. वििादको समािानः कायजक्रम कायाजन्त्ियन गने गराउने भसलभसलामा कुनै वििाद उत्पन्त्न िएमा कायजक्रम 
संचालक सभमतिले आिश्यक सहजीकरर् गनुज पनेछ । सभमतििाट तनरुपर् हुन नसकेमा प्रचभलि कानून 
िमोजजम मन्त्रालयले प्रदान गने तनदेशन नै अजन्त्िम हुनेछ । 

26. कारिाही हुनेः कायजक्रमिाट लािाजन्त्िि हुने उद्देश्यले कुनै व्यजतिले झटु्ठा वििरर् पेश गरेमा िा त्यस्िा 
व्यहोरा भसफाररस गरेको झटु्ठा ठहर हुन आएमा िा कायजक्रमिाट लाि प्राप्ि गरी दरुुपयोग गरेमा त्यस्िा 
व्यजति िा संस्था िा संस्था संचालकहरुलाई प्रचभलि कानून िमोजजम हदै सम्मको कारिाही गररनेछ । 
हहनाभमना मस्यौट िा सरकारी हानी नोतसानीका हकमा सरकारी िाँकी सरह तनजिाट असुलउपर गरी 
सम्िजन्त्िि तनकायमा कारिाहीका लाधग लखेख पठार्नेछ ।  
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27. सहुभलयि ऋर् कोष हहनाभमनाः सहुभलयि ऋर्का लाधग अनुदान प्राप्ि गरेको संस्थाले शिज िा सम्झौिा 
िा प्रचभलि कानून िमोजजम सहुभलयि ऋर् पररचालनको कायज नगरी कोष हहनाभमना गरेमा प्रदान 
गररएको अनुदान रकम प्रचभलि दरको ब्याज सहहि कफिाज गनुज पनेछ र आिश्यक कारिाहीको लाधग 
सम्िजन्त्िि तनकायमा भसफाररस गररनेछ । 

28. अन्त्य ब्यिस्थाः यस कायजबिधि अनुसार जीबिकोपाजजन  कायजक्रम सम्िन्त्िमा तनदेशक सभमतिको कायज 
कर्ाजली प्रदेश बिशेष कायजक्रम संचालन िथा ब्यिस्थापन तनदेभशका, २०७७ को दफा ९ िमोजजमको 
तनदेशक सभमतिल े गनेछ र बिशेष कायजक्रम सचंालन सम्िन्त्िी अन्त्य ब्यिस्था सोही तनदेभशका एि ं
प्रचभलि कानून िमोजजम हुनेछ । 

29. िािा अड्काउ फुकाउः (१) कायजविधि कायाजन्त्ियनको क्रममा कुनै िािा अड्काउ परेमा सो फुकाउने अधिकार 
मन्त्रालयको हुनेछ। 

(२) प्रदेश सरकार मजन्त्रपररषद् ले आिश्यकिा अनुसार कायजविधिको संशोिन गनज सतनेछ। 
30. काननू िमोजजम हुनेः यस कायजविधिमा लेखखएकोमा यसै कायजविधि अनुसार हुनेछ र यसमा लेखखएदेखख 

िाहेकका अनुदान वििरर् सम्िन्त्िी  बिषयहरु प्रदेश अनुदान व्यिस्थापन कायजविधि तनयम, 2077 र 
अन्त्य कुराहरु प्रचभलि कानून िमोजजम हुनेछ। 

31. खारेजी र िचाउः (१) मुख्यमन्त्री दभलि महहला आयआजजन कायजक्रम सञ्चालन कायजविधि, 207७ खारेज 
गररएको छ ।  

(२) मुख्यमन्त्री दभलि महहला आयआजजन कायजक्रम सञ्चालन कायजविधि, 207७ िमोजजम िए 
गरेका काम कारिाहीहरु यसै कायजविधि िमोजजम िए गरेको मातननेछ ।  
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अनसुचूी -१ 

(दफा ४ सँग सम्िजन्त्िि) 

(कायजक्रम सचंालनको प्रारुप िा ढाचँा) 
 

 

 

  

   

  

  

   

   

   

 

  

 

  

 

    

 

 

 

कर्ाजली प्रदेश सरकार 

म'ख्यमन्त्री 
जीविकोपाजजन कायजक्रम 
संचालन कायजबिधि, 

२०७७ 

कर्ाजली प्रदेश बिशेष 
कायजक्रम संचालन िथा 
ब्यिस्थापन तनदेभशका 

कायजक्रम संचालक 
सभमति 

कर्ाजली प्रदेश बिशेष कायजक्रम 
संचालन तनदेशक सभमति 

कायजक्रम संयोजकः 
मुख्यमन्त्री जीबिकोपाजजन कायजक्रम 

मुख्यमन्त्री जीबिकोपाजजन कायजक्रमः  

कायजक्रम समन्त्िय ईकार् 

कायजक्रम तनदेशक 

कायाजलय 

लािग्राही िा लक्षक्षि िगज 
(बिपन्त्न समुदाय) 
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अनुसूची - २ 
(दफा ६ को उपदफा (ग) सँग सम्िजन्त्िि) 

अनुदान सहयोग कायजक्रममा सहिागी हुने लािग्राही ब्यजति िा समूह  िा उपिोतिा सभमति र कायाजलय िीच 
हुने सम्झौिा 

......................................... कायाजलय (यसपतछ पहहलो पक्ष ितनएको)  र .............................. स्थायी ठेगाना िएको 
लािग्राही ब्यजति/समूह /उपिोतिा सभमति........................................ (यसपतछ दोस्रो पक्ष ितनएको) िीच मुख्यमन्त्री 
जीबिकोपाजजन कायजक्रम सञ्चालन कायजविधि, २०७७ िमोजजम .............................. अनुदान सहयोग कायजक्रम देहायका 
शिजका अिीनमा रही सञ्चालन गने गराउने गरी दिुै पक्षको मञ्जुरीमा भमति .......................... मा यो सम्झौिा गरेका 
छौँ। 
शिजहरुः 
1. अनुदान सहयोगको  रकम प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षको िैंक खािा माफज ि उपलब्ि गराउनु पनेछ।  

2. सामुहहक तनर्जय र समान सहिागीिािाट कायजक्रम सञ्चालन गनुजपनेछ।   

3. प्राप्ि अनुदान रकममा कम्िीमा  २५ प्रतिशि दोस्रो पक्षले योगदान गनुजपनेछ।  

4. दोस्रो पक्षल ेआफ्नो िफज िाट रकम लगानी गदाज अनुदानको रकम र आफ्नो लगानी छुट्टा छुट्टै स्पष्ट देखखने गरी 
अभिलेख राखु्नपनेछ।  

5. प्रथम पक्षले व्यिसाय/कायजक्रमको आकजस्मक िा तनयभमि अनुगमन िथा मूल्याङ्कन  गनज सतनेछ। 

6. व्यिसाय/कायजक्रम सञ्चालन गदाज पररिारका अन्त्य सदस्यहरुलाई समेि रोजगारी हुने गरी सञ्चालन गनुजपनेछ।  

7. स्थानीय स्रोि सािनको अधिकिम उपयोग हुने गरी कायजक्रम/व्यिसाय सञ्चालन गनुजपनेछ।  

8. अतनयभमििा,  विचलन िा हहनाभमना िएको खण्डमा पूर्ज रुपमा लािग्राही स्ियं व्यजति िा समूह िा ससं्था िा 
उपिोतिा सभमति जिाफदेही हुनुपनेछ।  

9. यस कायजविधिको व्यिस्था विपररि हुनेगरी लािग्राही छनौट िएमा प्रथम पक्ष जजम्मेिार िा जिाफदेही हुनुपनेछ।  

10. दोस्रो पक्षले व्यिसाय/कायजक्रम सञ्चालनको अिस्था र सभमतिको संरचनामा पररििजन िएमा सोको जानकारी 
प्रथम पक्षलाई गराउनुपनेछ ।  

11. व्यिसायको आम्दानी िथा खचजको हहसाि स्पष्ट हुनेगरी अभिलेख राखु्नपनेछ। 

12. कायजक्रमको लाधग प्राप्ि सहायिा रकमलाई कुनै प्रकारको िलि, ित्ता, चन्त्दा, पुरस्कार िथा प्रशासतनक कायजमा खचज 
गनज पार्ने छैन। 

13. कायजक्रमिाट प्राप्ि सहायिा रकमको कायाजन्त्ियनमा वित्तीय अनुशासन िथा पारदभशजिा कायम गरी िजेट सम्िन्त्िी 
आधथजक िषजको भसद्िान्त्ि अनुरुप िजेटको सदपुयोग पुजष्ट गने, लेखा राख्न,े सािजजतनक लेखा परीक्षर् िथा 
आन्त्िररक एिं अजन्त्िम लेखापरीक्षर् गराउने साथै िजेट सम्िन्त्िमा कानूनी रुपले प्रमाखर्ि गने सम्पूर्ज 
जजम्मेिारी, उत्तरदातयत्ि िथा जिाफदेहहिा लाि प्राप्ि गरेको िा कायजको प्रकृति अनुसार सलंग्न पक्षको हुनेछ।  

14. यस सम्झौिामा लेखखएदेखख िाहेकका अन्त्य विषयहरू मुख्यमन्त्री जीबिकोपाजजन कायजक्रम सञ्चालन कायजविधि, 

२०७७ र प्रचभलि कानून िमोजजम हुनेछ। 
15. दईु पक्षिीचमा सामान्त्य बििाद िएमा आपसी सहमतिमा समािान गररनेछ।  

पहहलो पक्ष       दोस्रो पक्ष  
कायाजलयको िफज िाट                         लािग्राही ब्यजति/समूह /उपिोतिा सभमतिको 
िफज िाट 
नाम:              नाम: 
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पद:         पद: 
दस्िखि:        दस्िखि: 
भमति:        भमति: 
छाप:        छाप: 

 

 

अनुसूची - ३ 

(दफा १३ को उपदफा (ङ) सँग सम्िजन्त्िि) 
सीपमूलक िाभलम िथा क्षमिा अभििदृ्धि कायजक्रममा सहिागी हुने समूह  िा उपिोतिा सभमति र कायाजलयिीच हुने 

सम्झौिाको ढाचँा 
......................................... कायाजलय (यसपतछ पहहलो पक्ष ितनएको)  र .............................. स्थायी ठेगाना िएको समूह 
/उपिोतिा सभमति/व्यजति ........................................ (यसपतछ दोस्रो पक्ष ितनएको) िीच मुख्यमन्त्री जीबिकोपाजजन 
कायजक्रम सञ्चालन कायजविधि, २०७७ िमोजजम .............................. सीपमलूक िाभलम िथा क्षमिा अभििदृ्धि कायजक्रम 
सम्िन्त्िमा देहायका शिजका अिीनमा रही सञ्चालन गने गराउने गरी दिुै पक्षको मञ्जुरीमा भमति .......................... मा 
यो सम्झौिा गरेका छौँ। 
शिजहरुः 

1. सीपमूलक िाभलम िथा क्षमिा अभििदृ्धि कायजक्रमको लाधग  स्िीकृि रकम प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षको िैंक खािा 
माफज ि उपलब्ि गराउनु पनेछ।  

2. समूहले रकम भलएको अिस्थामा सामुहहक तनर्जय र समान सहिागीिािाट कायजक्रम सञ्चालन गनुजपनेछ।   

3. प्रथम पक्षले व्यिसाय/कायजक्रमको आकजस्मक िा तनयभमि अनुगमन िथा मूल्याङ्कन  गनज सतनेछ। 

4. व्यिसाय/कायजक्रम सञ्चालन गदाज पररिारका अन्त्य सदस्यहरुलाई समेि रोजगारी हुने गरी सञ्चालन गनुजपनेछ।  

5. स्थानीय स्रोि सािनको अधिकिम उपयोग हुने गरी कायजक्रम/व्यिसाय सञ्चालन गनुजपनेछ।  

6. अतनयभमििा, विचलन िा हहनाभमना िएको खण्डमा पूर्ज रुपमा लािग्राही समूह  िा उपिोतिा सभमति जिाफदेही 
हुनुपनेछ।  

7. यस कायजविधिको व्यिस्था विपररि हुनेगरी लािग्राही छनौट िएमा पहहलो पक्ष जजम्मेिार िा जिाफदेही 
हुनुपनेछ।   

8. दोस्रो पक्षले व्यिसाय/कायजक्रमको सञ्चालनको अिस्था र सभमतिको संरचनामा पररििजन िएमा सोको जानकारी 
प्रथम पक्षलाई गराउनुपनेछ ।  

9. व्यिसायको आम्दानी िथा खचजको हहसाि स्पष्ट हुनेगरी अभिलेख राखु्नपनेछ। 

10.  कायजक्रमको लाधग प्राप्ि सहायिा रकमलाई कुनै प्रकारको िलि, ित्ता, चन्त्दा, पुरस्कार िथा प्रशासतनक कायजमा 
खचज गनज पार्ने छैन। 

11.  कायजक्रमिाट प्राप्ि सहायिा रकमको कायाजन्त्ियनमा वित्तीय अनुशासन िथा पारदभशजिा कायम गरी िजेट 
सम्िन्त्िी आधथजक िषजको भसद्िान्त्ि अनुरुप िजेटको सदपुयोग पुजष्ट गने, लेखा राख्ने, सािजजतनक लेखा परीक्षर् 
िथा आन्त्िररक एिं अजन्त्िम लेखापरीक्षर् गराउने साथै िजेट सम्िन्त्िमा कानूनी रुपले प्रमाखर्ि गने सम्पूर्ज 
जजम्मेिारी, उत्तरदातयत्ि िथा जिाफदेहहिा लाि प्राप्ि गरेको िा कायजको प्रकृति अनुसार सलंग्न पक्षको हुनेछ।  

12.  यस सम्झौिामा लेखखएदेखख िाहेकका अन्त्य विषयहरू मुख्यमन्त्री जीबिकोपाजजन कायजक्रम सञ्चालन कायजविधि, 

२०७७ र प्रचभलि कानून िमोजजम हुनेछ।  

13. दईु पक्षिीचमा सामान्त्य बििाद िएमा आपभस सहमतिमा समािान गररनेछ। 

पहहलो पक्ष       दोस्रो पक्ष  
कायाजलयको िफज िाट          समूह /उपिोतिा सभमतिको िफज िाट 
नाम:               नाम: 
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पद:          पद: 
दस्िखि:         दस्िखि: 
भमति:         भमति: 
छाप:         छाप: 

 
अनसुचूी - ४  

(दफा ११ सँग सम्िजन्त्िि) 

लािग्राही िा लक्षक्षि िगज छनौट सम्िन्त्िी  प्रकृयाहरुः 
मुख्यमन्त्री जीबिकोपाजजन कायजक्रमका लाधग  लािग्राही िा लक्षक्षि िगज छनौट  गदाज देहाएको प्रकृयाको 
अिलम्िन गनुजपनेछः- 
१. कायाजलयले जजल्लाको िस्िुजस्थतिको आिारमा उपलब्ि िएसम्म गररिी िथ्याँकको अध्ययन गरी 

दफा ११ िमोजजमका िस्िी र टोलहरुको सूची ियार गनेछ। यस्िो िस्िी छनौट  गदाज 
बिगिदेखखको प्रयासका िािजूद सामाजजक आधथजक रुपमा वपछडडएको िस्िीलाई छनौट  गनज िािा 
पने छैन। 

२. कायजfलयले सूची ियार गररसकेपतछ सचंालक सभमतिको िैठकको आह्िान यस ैकायजबिधिको दफा 
७(४) िमोजजम गररनेछ। 

३. संचालक सभमतिले प्राबिधिक/बिज्ञहरुको सल्लाह भसफररसमा कायजक्रमका लाधग  उपयुति िस्िीको 
िारेमा तनर्जय भलन सतनछे। 

४. संचालक सभमतिल ेिस्िी/टोलका लािग्राहीको िारेमा छलफल गरी स्पष्ट सूचक मापदण्ड तनमाजर् 
गरी सोको टंुगो लगाई उपिोतिा सभमति गठन गनजका लाधग प्रतितनधि िोतन सतनेछ।सो 
िमोजजमका सूचक र मापदण्डहरु दफा ११ िमोजजम हुनेछन ्।  

५. संचालक सभमतिल े िोकेको प्रतितनधि िा कमजचारीको रोहिरमा उपिोतिा सभमतिको गठन 
िैसकेपतछ सो सभमतिल ेकायाजलयसंग सम्झौिा गरी रकम प्राप्ि गररसकेपतछ कायजक्रममा िोककएका 
शिजहरुको अिीनमा रही कायजक्रम संचालन गनेछ। सो प्रकृयामा खररद गनुजपने िए सािजजतनक 
खररद ऐन र तनयमािली िमोजजम गनुजपनेछ। 

६. लािग्राही छनौट गदाज पक्षपाि िा असमान हुने गरी मापदण्ड िा सूचक िा आिार िनाउन पार्ने 
छैन।  
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अनुसूची - ५ 
(दफा ६ को उपदफा (घ) सँग सम्िजन्त्िि) 

सहुभलयि ऋर् पररचालनको लाधग स्थापना हुने कोषको लाधग अनुदान प्राप्ि गने सहकारी संस्था र कायाजलय 
िीच हुने सम्झौिाको ढाचँा 

......................................... कायाजलय (यसपतछ पहहलो पक्ष ितनएको)  र .............................. सहकारी संस्था 

........................................ (यसपतछ दोस्रो पक्ष ितनएको) िीच मुख्यमन्त्री जीबिकोपाजजन कायजक्रम सञ्चालन कायजविधि, 

२०७७  िमोजजम .............................. कायजक्रम/व्यिसाय देहायका शिजका अिीनमा रही सञ्चालन गने गराउने गरी दिुै 
पक्षको मञ्जरुीमा भमति .......................... मा यो सम्झौिा गरेका छौँ। 

शिजहरुः 
1. सहुभलयि ऋर् पररचालनको लाधग स्थापना हुने कोषको लाधग अनुदान रकम प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षको िैंक खािा 

माफज ि उपलब्ि गराउनु पनेछ।  

2. सहुभलयि ऋर् पररचालनको लाधग स्थापना हुने कोषलाई देहायको शिजहरु पालना गरी दोस्रो पक्षले कायजक्रम 
सञ्चालन गनुज पनेछः-   
देहायः 

(क) सहुभलयि ऋर् कोषको नाममा संस्था अन्त्िगजि एक कोष खडा गररएको हुनुपनेछ। 
(ख) उति कोषमा प्रथम पक्षिाट प्राप्ि अनुदान र आफ्नो संस्थाले साझेदारी गनज छुट्याएको रकम 

एकमुष्ट हुनेगरी जम्मा गनुजपनेछ। 
(ग) कायाजलयिाट प्राप्ि लािग्राहीको नामािली सूचीमा रहेका ब्यजतिहरुलाई उति कोष ऋर्को रुपमा 

पररचालन/उपलब्ि गराउनु पनेछ। 

(घ) उति कोषलाई ऋर्को रुपमा पररचालन गदाज प्राप्ि िएको कूल  ब्याजको िावषजक १० प्रतिशि रकम 
मूल कोषमा जम्मा गरी कोषलाई िदृ्धि गदै लैजानु पनेछ। 

(ङ) सहुभलयि ऋर् मूल कोषमा ससं्थाको न्त्यूनिम १० प्रतिशि साझेदारी हुनुपनेछ।  
(च) ऋर्को ब्याजदर अधिकिम िीन प्रतिशि हुनुपनेछ। 
(छ) सहुभलयि ऋर्कोष घटाउन िा खचज गनज पाईने छैन। 
(ज) सो कोषको हहनाभमना िा दरुुपयोग गनज पार्ने छैन।  

3. कुनै कारर्िस उद्देश्य अनुसार कोष पररचालन गनज नसककने िएमा अनुदान भलए िरािरको रकममा थप िएको 
रकम र प्रचभलि ब्याज समेि जोडजम्मा गरी हुन आउने रकम प्रदेश सरकारको राजस्ि कोषमा कफिाज/दाखखला 
गनुज पनेछ। 

4. प्रथम पक्षले व्यिसाय/कायजक्रमको आकजस्मक िा तनयभमि अनुगमन िथा मूल्याङ्कन  गनज सतनेछ। 

5. व्यिसाय/कायजक्रम सञ्चालन गदाज सहकारी संस्थाका िेरैिन्त्दा िेरै सदस्यहरुलाई रोजगारी िदृ्धि गनज सहयोग 
पुग्नेगरी सञ्चालन गनुजपनेछ।  

6. स्थानीय स्रोि सािनको अधिकिम उपयोग हुने गरी कायजक्रम/व्यिसाय सञ्चालन गनुजपनेछ।  

7. अतनयभमििा, विचलन िा हहनाभमना िएको खण्डमा पूर्ज रुपमा सहकारी संस्था जिाफदेही हुनुपनेछ।  
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8. दोस्रो पक्षल ेव्यिसाय/कायजक्रमको सञ्चालनको अिस्था र सभमतिको संरचनामा पररििजन गरेमा सोको जानकारी 
प्रथम पक्षलाई गराउनुपनेछ।  

9. व्यिसायको आम्दानी िथा खचजको हहसाि स्पष्ट हुनेगरी सहकारी एि ं प्रचभलि लेखा प्रर्ाली सम्िन्त्िी चार 
खािामा अभिलेख राखु्नपनेछ। 

10.  ऋर् कफिाजको स्पष्ट योजना िनाई सोअनुसार ऋर् असुली गनुजपनेछ।  

11. कायजक्रमको लाधग प्राप्ि सहायिा रकमलाई कुनै प्रकारको िलि, ित्ता, चन्त्दा, पुरस्कार िथा प्रशासतनक कायजमा खचज 
गनज पार्ने छैन। 

12. कायजक्रमिाट प्राप्ि सहायिा रकमको कायाजन्त्ियनमा वित्तीय अनुशासन िथा पारदभशजिा कायम गरी िजेट सम्िन्त्िी 
आधथजक िषजको भसद्िान्त्ि अनुरुप िजेटको सदपुयोग पुजष्ट गने, लेखा राख्न,े सािजजतनक लेखा परीक्षर् िथा 
आन्त्िररक एिं अजन्त्िम लेखापरीक्षर् गराउने साथै िजेट सम्िन्त्िमा कानूनी रुपले प्रमाखर्ि गने सम्पूर्ज 
जजम्मेिारी, उत्तरदातयत्ि िथा जिाफदेहहिा लाि प्राप्ि गरेको िा कायजको प्रकृति अनुसार सलंग्न पक्षको हुनेछ।  

14. यस सम्झौिामा लेखखए देखख िाहेकका अन्त्य विषयहरू मुख्यमन्त्री जीबिकोपाजजन कायजक्रम सञ्चालन कायजविधि, 

२०७७ र प्रचभलि कानून िमोजजम हुनेछ। 

15. दोस्रो पक्ष िा सहुभलयि ऋर् पररचालन गने जजम्मेिारी प्राप्ि गरेको संस्था अन्त्िगजि सहुभलयि ऋर् पररचालन  
कायजविधि संचालन सभमतििाट पाररि िएको कायजविधि अनुसार सहुभलयि ऋर् पररचालन गने कायजविधि पेश 
गरेको हुनु पनेछ ।  

16.  दईु पक्षिीचमा सामान्त्य बििाद िएमा आपभस सहमतिमा समािान गररनेछ। 

पहहलो पक्ष       दोस्रो पक्ष  
कायाजलयको िफज िाट       सहकारी संस्थाको िफज िाट 
नाम:        नाम: 
पद:         पद: 
दस्िखि:        दस्िखि: 
भमति:        भमति: 
छाप:        छाप: 


