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मखु्यमन्त्री महिला आयआर्जन कायजक्रम सञ् चालन कायजहिधि, २०७८ 
 

प्रस्तािनााः कर्ाजली प्रदेशका आधथजक सामाजर्क रुपमा पछाधि परेका महिलाको सिकारी संस्थामा संस्थागत 
प ूँर्ी िृहि मार्ज त कर्ाज एिम ् आयआर्जन हक्रयाकलापमा पूँिचु बढाई महिलालाई स्िरोर्गार बनाउन 
मखु्यमन्त्री महिला आयआर्जन कायजक्रमलाई व्यिजस्थत र प्रभािकारी रुपमा सञ् चालन गनज िाञ्छनीय 
भएकोले, 

कर्ाजली प्रदेश हिधनयोर्न ऐन, २०७८ को दर्ा ९ को उपदर्ा (१) बमोजर्म कर्ाजली प्रदेश 
सरकारले यो कायजहिधि बनाएको छ। 

 
1. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः (1) यस कायजहिधिको नाम “मखु्यमन्त्री महिला आयआर्जन कायजक्रम सञ् चालन 

कायजहिधि, २०७८” रिेको छ। 
(२) यो कायजहिधि तरुुन्त्त प्रारम्भ िनुेछ।   

2. पररभाषााः हिषय िा प्रसङ्गले अको अथज नलागेमा यस कायजहिधिमा,- 
(क) “अनदुान” भन्नाले कायजक्रम अन्त्तगजत सिकारी संस्थाको संस्थागत प ूँर्ीको रुपमा र्गेिा 

कोषमा र्म्मा भर्ज कायजक्रमको उ्े्य बमोजर्म पररचालन िनुे गरी उपल्ि गरार्ने बीउ 
प ूँर्ी अनदुानको रकम सम्झन ुपछज। 

(ख) “आयआर्जन हक्रयाकलाप” भन्नाले दर्ा ४ बमोजर्मका िेरमा सञ् चालन गररने आयआर्जन 
हक्रयाकलाप सम्झन ुपछज। 

(ग) “कायजक्रम” भन्नाले मखु्यमन्त्री महिला आयआर्जन कायजक्रम सम्झन ुपछज। 
(घ) “कायाजलय” भन्नाले भ धम व्यिस्था, कृहष तथा सिकारी मन्त्रालय अन्त्तगजत कृहष हिकास 

धनदेशनालय र कृहष हिकास कायाजलय सम्झन ुपछज। 
(ङ) “र्गेिा कोष” भन्नाले कुनै पधन शयेर सदस्यको व्यजिगत िक नलाग्न े र बाूँिर्ाूँट गरी 

हितरर् गनज नधमल्ने प्रचधलत कान न तथा यस कायजहिधि बमोजर्म स्िीकृत कायजक्रममा 
पररचालन गनज सहकने सिकारी संस्थाको साझा प ूँर्ी सम्झन ुपछज। 

(च) “मन्त्रालय” भन्नाले भ धम व्यिस्था, कृहष तथा सिकारी मन्त्रालय सम्झन ुपछज । 
(छ) “लाभग्रािी” भन्नाले दर्ा ५ बमोजर्मको लाभग्रािी सम्झन ुपछज। 
(र्) “शेयर प ूँर्ी” भन्नाले सिकारी संस्थाको चिुा शेयर प ूँर्ी सम्झन ुपछज।  
(झ) “सधमधत” भन्नाले दर्ा १० को उपदर्ा (१) बमोजर्मको समन्त्िय तथा सिर्ीकरर् सधमधत 

सम्झन ुपछज। 
(ञ) “सिकारी संस्था” भन्नाले प्रचधलत कान न बमोजर्म दताज भएको महिला मार शेयर सदस्य 

रिेको सिकारी संस्था सम्झन ुपछज। 
(ट) “सिकारी स्ियंसेिक” भन्नाले दर्ा १५ को उपदर्ा (१) बमोजर्म पररचालन गररने सिकारी 

महिला स्ियंसेिक सम्झन ुपछज। 
3. अनदुान उपल्ि गरार्नाेः (१) प्रत्येक स्थानीय तिमा कम्तीमा एउटा सिकारी संस्थालाई संस्थाको 

पररयोर्ना प्रस्ताि, हिपन्नता, दगुजमता र लाभग्रािी शेयर सदस्य संख्याका आिारमा सधमधतको धनर्जय 
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बमोजर्म धबउ प ूँर्ी अनदुान उपल्ि गरार्नछे। 
(२) दर्ा ७ बमोजर्म छनौट भएका सिकारी संस्थाले उपदर्ा (१) बमोजर्म प्राप्त अनदुान रकम 

दर्ा १३ बमोजर्म िनुे गरी कायजक्रमको उ्े्य प्राप्तीको प्रयोर्नमा उपयोग गनुज पनेछ।  
 (३) उपदर्ा (२) बमोजर्म अनदुान रकमको उपयोग गदाज सिकारी संस्थाले दर्ा १३ को 

खण्ि (ग) बमोजर्म र्गेिा कोषमा रिने रकमबाट सम्बजन्त्ित लाभग्रािी शेयर सदस्यलाई आयआर्जनका 
हक्रयाकलाप सञ् चालनका लाधग सिधुलयत ्यार् दरमा ऋर् सहुििा उपलव्ि गराउन ुपनेछ। 

 (४) उपदर्ा (३) बमोजर्म आय आर्जनको गधतहिधिमा संलग्न निनुे िा ऋर् नधलने व्यजिलाई 
लाभग्रािीको स चीमा राख्न पार्ने छैन। 

(५) सिकारी संस्थाले आफ्नो हिधनयम र ऋर् पररचालन नीधत बमोजर्म साम हिक र्मानी 
लगायतका ऋर् सरुिर् हिधि अिलम्िन गनज सक्नेछ। 

4. आयआर्जन हक्रयाकलापाः सिकारी संस्थाले प्राप्त गरेको अनदुानबाट सिधुलयत ्यार् दरमा ऋर् धलने 
लाभग्रािी शयेर सदस्यले अनसु ची ७ बमोजर्मका िेरमा आयआर्जन हक्रयाकलाप सञ् चालन गनुज पनेछ । 

5. लाभग्रािी पहिचानका आिाराः (१) कायजक्रममा सिभागी िनु लाभग्रािी पहिचान गनुज पनेछ। 
(२) लाभग्रािी पहिचान देिायका आिारमा गनुजपनेछ;- 

(क) सम्बजन्त्ित सिकारी संस्थाको कायजिरेधभर स्थायी रुपमा बसोबास गरेको महिला, 
(ख) उद्यमजशलता र आयआर्जन सम्बन्त्िी व्यिसाय सञ् चालन गरररिेको िा सञ् चालन गने 

व्यिसाहयक योर्ना भएको। 
(३) लाभग्रािी पहिचान गदाज आधथजक तथा सामाजर्क रुपमा हिपन्न तथा बेरोर्गार, दधलत, 

धसमान्त्तकृत, एकल महिला, अपाङ्गता भएको महिला, िन्त्द पीधित, बेपत्ता पाररएका पररिारको सदस्य, 
शिीद पररिारको सदस्य, घार्ते, हिपद पीधित, सकुुम्बासी, अल्पसंख्यक, मजुस्लम महिलालाई प्राथधमकता 
ददन ुपनेछ। 

(४) उपदर्ा (३) मा र्नुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन पधत िा आरै् िा आफ्नो पालन पोषर् 
गने एकाघर पररिारको सन्त्तान स्थायी र्ाधगर भएका लाभग्रािीलार्ज उपदर्ा (३) पधछ प्राथधमकता ददन ु
पनेछ।  

(५) अनदुान रकम लाभग्रािीमा लगानी भर्ज मनुाधसि रुपमा बच्न आएमा िा लाभग्रािीलाई ऋर् 
आि्यक नभई रकम मौज्दात रिने अिस्था भएमा योग्यता पगु्न े थप शयेर सदस्यलार्ज समेत 
प्राथधमकताक्रमको आिारमा सिकारी संस्थाबाट ऋर् लगानी गनज सहकनेछ। 

(६) लाभग्रािी पहिचान तथा सदस्यता सम्बन्त्िी अन्त्य व्यिस्था सम्बजन्त्ित सिकारी संस्थाको 
हिधनयममा व्यिस्था भए बमोजर्म िनुेछ। 

6. सिकारी संस्था गठनका लाधग प्रोत्सािन तथा सिर्ीकरर्ाः (१) स्थानीय तिको ििाधभर मार कायजिेर 
भएका सिकारी संस्थालाई सिकारी कान न बमोजर्म एकीकरर् िा कायजिरे हिस्तारको प्रहक्रयाबाट 
सम्बजन्त्ित स्थानीय ति भरी सेिा हिस्तार गनज प्रोत्सािन तथा सिर्ीकरर् गररनछे। 

(२) सिकारी संस्था नभएका स्थानीय तिमा सिकारी संस्था गठन गनज आि्यक सिर्ीकरर् 
गररनेछ। त्यसरी सिकारी संस्था गठन गदाज हिद्यमान महिला कृषक सम िलाई सिकारीमा रूपान्त्तरर् 



2 
 

गनज प्राथधमकता ददर्नेछ। 
(३) सिकारी संस्था गठन तथा िमता अधभिृहि कायजक्रमका लाधग स्थानीय तिमा रिने सिकारी 

स्ियंसेिक मार्ज त समन्त्िय र सिर्ीकरर् गररनेछ। 
7. सिकारी संस्था छनौटका आिाराः (१) अनदुान हितरर्का लाधग सिकारी संस्था छनौट देिायका आिारमा 

गररनेछाः- 
(क) एक स्थानीय तिसम्म कायजिेर भएको िा एक स्थानीय तिभन्त्दा बढी कायजिेर भएको 

संस्थाको िकमा आफ्नो स्िीकृत कायजिेरमध्ये कुनै एक स्थानीय तिको लाधग छनौट 
िनु प्रस्ताि गरेको, 

 तर, एक स्थानीय तिभन्त्दा बढी कायजिेर भर् कुनै स्थानीय तिको लाधग छनौट 
भएको सिकारी संस्थाले छनौट भर्सके पधछ आफ्नो कायज िेरका सबै सदस्यिरुलाई 
यस कायजहिधिबमोजर्म ऋर् पररचालन गनज सक्नछे।  

(ख) अधिक लाभग्रािी सदस्य भएको, 
(ग) धनयधमत सािारर् सभा गरेको, 
(घ) कर चिुा गरेको, 
(ङ) संस्थाले पेश गरेको अनसु ची-१ बमोजर्मको व्यिसाहयक योर्नाका आिारमा सिकारी 

संस्थाको संस्थागत िमता, 
(च)  धनयधमत रुपमा लेखापरीिर् गरेको,  
(छ)  सिकारीको मलु्य, मान्त्यता धसिान्त्तको पालना गरी सञ् चालन भएको, 
(र्)  सिकारी सम्बजन्त्ि प्रचधलत ऐन, कान न बमोजर्म सर्ाय नपाएको, 
(झ)  स्थानीय तिभरी कायजिेर नभएका सिकारी संस्थाको िकमा सिकारी कान न बमोजर्म 

कायजिेर हिस्तार गरी सदस्यता समेत धबस्तार गने प्रधतििता, 
(ञ) यस कायजहिधि बमोजर्मको प्रकृधतका कायजको लाधग अन्त्य कायजक्रमिरूबाट अनदुान प्राप्त 

नगरेको, 
(ट) अनदुान उपलव्ि गराउने धनकायले आि्यक ठानकेा सिकारी सशुासन सम्बन्त्िी अन्त्य 

स चकिरु प रा गरेको। 

(२)  सधमधतले सिकारी संस्था छनौट गने प्रयोर्नका लाधग उपदर्ा (१) बमोजर्मका आिारमा 
सिकारी संस्था म ल्याङ्कनका िस्तगुत स चक तथा मापदण्ि तयार गनज सक्नेछ। 

8. प्रस्ताि माग गनुज पनेाः (१) भ धम व्यिस्था तथा सिकारी रजर्ष्ट्रारको कायाजलयले सिकारी संस्थालाई 
अनदुान उपल्ि गराउने प्रयोर्नका लाधग भाद्र मसान्त्तधभर अनसु ची-२ बमोजर्मको ढाूँचामा राहष्ट्रय 
स्तरको पधरकामा पन्त्र ददन अिधिको सािजर्धनक स चना प्रकाशन गरी प्रस्ताि माग गनुज पनेछ। त्यस्तो 
प्रस्ताि मागको स चना स्थानीय पधरका, मन्त्रालय, कायाजलय र स्थानीय तिको स चना पाटी िा िेबसार्ट 
लगायतका सञ्चार माध्यमबाट समेत सािजर्धनकीकरर् गनज सहकनेछ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोजर्मको स चना बमोजर्म अनदुान धलन चािने सिकारी संस्थाले अनसु ची-३ 
बमोजर्मको ढाूँचामा सखेुत जर्ल्लाको िकमा कृहष हिकास धनदेशनालय र अन्त्य जर्ल्लाको िकमा 
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सम्बजन्त्ित जर्ल्ला कृहष हिकास कायाजलयमा प्रस्ताि पेश गनुजपनेछ। 
9. प्रस्ताि म ल्याङ्कन तथा छनौटाः (१) दर्ा ८ को उपदर्ा (२) बमोजर्म पेश िनु आएका प्रस्ताि 

म ल्याङ्कनको लाधग कर्ाजली प्रदेशका प्रत्येक जर्ल्लामा देिाय बमोजर्मको प्रस्ताि म ल्याङ्कन सधमधत 
रिनेछाः- 

(क) प्रमखु, कृहष हिकास कायाजलय    - संयोर्क 
(ख) प्रमखु िा प्रधतधनधि, प्रदेश लेखा र्कार्ज कायाजलय           - सदस्य 
(ग) प्रिन्त्िक िा प्रधतधनधि, राहष्ट्रय िाजर्ज्य बक क िा नेपाल बक क 
   िा राहष्ट्रय सिकारी बैक िा नेपाल राष्ट्र बक कबाट र्र्ार्त प्राप्त  
   अन्त्य कुनै बक क      - सदस्य 
(घ) अध्यि िा प्रिन्त्िक, जर्ल्ला सिकारी सङ्घ िा अन्त्य  
    कुनै हिषयगत सिकारी सङ्घ      - सदस्य 
(ङ) प्रमखु, प्रशासन शाखा, कृहष हिकास कायाजलय   - सदस्य-सजचि 

(२) सधमधतले आि्यकतानसुार दईु र्नासम्म हिज्ञलाई सधमधतको बैठकमा आमन्त्रर् गनज  
सक्नेछ।  

(३) उपदर्ा (१) बमोजर्मको सधमधतले प्राप्त प्रस्ताििरुमध्येबाट यस कायजहिधि बमोजर्मका 
आिार, प्रहक्रया र कागर्ात पगेुका सिकारी संस्थािरुको म ल्याङ्कन गरी योग्य देजखएको प्राथधमकता 
क्रमको आिारमा संस्थािरुको स्थानीय तिगत रुपमा छुट्टाछुटै्ट स ची तयार गरी स चनाको अजन्त्तम धमधत 
समाप्त भएको पन्त्र ददनधभर मन्त्रालय मार्ज त सधमधतमा पेश गनुज पनेछ। 

(४) उपदर्ा (३) बमोजर्म धसर्ाररस भएका संस्थाले सधमधत समि स चना प्रहिधिको उपयिु 
माध्यमबाट प्रस्तािको प्रस्ततुीकरर् गनुज पनेछ र सो को म ल्याङ्कनका आिारमा प्रत्येक स्थानीय तिबाट 
कम्तीमा एउटा संस्था पने गरी सधमधतबाट संस्था छनौट तथा अनदुान रकम स्िीकृत गररनेछ। 

(५) उपदर्ा (४) बमोजर्म प्रस्ततुीकरर्को म ल्याङ्कनका आिार सधमधतले धनिाजरर् गरे बमोजर्म 
िनुेछ। 

(६) छनौट भएका सिकारी संस्थाको हििरर् मन्त्रालय र अनदुान हितरर् गने कायाजलयको 
िेबसाईट र स चना पाटीमा प्रकाशन गनुज पनेछ। 

(७) उपदर्ा (१) बमोजर्मको सधमधतले आफ्नो कायजहिधि आरै् धनिाजरर् गनज सक्नछे। 
10. समन्त्िय तथा सिर्ीकरर् सधमधताः (1) कायजक्रमको प्रभािकारी सञ् चालन तथा व्यिस्थापन सम्बन्त्िी कायज 

गनज देिाय बमोजर्मको एक समन्त्िय तथा सिर्ीकरर् सधमधत रिनेछाः- 
(क) मखु्यमन्त्री, कर्ाजली प्रदेश सरकार      - संयोर्क 
(ख) मन्त्री, भ धम व्यिस्था कृहष तथा सिकारी मन्त्रालय              - सदस्य  
(ग) सजचि, शासकीय सिुार मिाशाखा, मखु्यमन्त्री तथा  

मजन्त्रपररषद्को कायाजलय                  - सदस्य 
(घ) रजर्ष्ट्रार, भ धम व्यिस्था तथा सिकारी रजर्ष्ट्रारको कायाजलय  - सदस्य  
(ङ) सजचि, भ धम व्यिस्था कृहष तथा सिकारी मन्त्रालय   - सदस्य-सजचि 
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(२) सधमधतको आि्यकता अनसुार बढीमा दईु र्ना हिषय हिज्ञलाई सधमधतको बैठकमा आमन्त्रर् 
गनज सहकनेछ। 

11. सधमधतको काम, कतजव्य र अधिकाराः सधमधतको काम, कतजव्य र अधिकार देिाय बमोजर्म िनुेछाः- 
(क) अनदुानका लाधग सिकारी संस्था छनौट गने आिार र स चक धनिाजरर् गने, 
(ख) अनदुान हितरर्को लाधग सिकारी संस्था छनौट गरी अनदुान रकमको समन्त्याहयक 

बाूँिर्ाूँट र स्िीकृत गने, 
(ग) कायजक्रम प्रभािकारी रुपमा सञ् चालन गने सम्बन्त्िमा आि्यक नीधतगत मागजदशजन ददने, 
(घ) कायजक्रमको अनगुमन तथा म ल्याङ्कन गने िा गराउन।े 

12. अनदुान पररचालनाः (1) दर्ा ९ बमोजर्म छनौट भएका सिकारी संस्थालाई सखेुत जर्ल्लाको िकमा 
कृहष हिकास धनदेशनालय सखेुत र अन्त्य जर्ल्लाको िकमा सम्िजन्त्ित जर्ल्लाको कृहष हिकास कायाजलयले 
पन्त्र ददनको समय ददई देिायका कागर्ात सहित सम्झौता गनज आउन र्ानकारी ददन ुपनेछाः- 

(क)  कायाजलयसूँग सम्झौता गनज सिकारी संस्थाको तर्ज बाट आधिकाररक प्रधतधनधि तोहकएको 
सञ्चालक सधमधतको धनर्जय र अनसु ची-४ बमोजर्मको प्रधतबिता पर, 

(ख) लाभग्रािी शेयर सदस्यको नाम, ठेगाना, सदस्यता नम्बर र सदस्यता धमधत खलेुको 
संस्थाको अध्यि तथा व्यिस्थापकबाट प्रमाजर्त भएको धबिरर्, 

(ग) अनदुान रकम र्म्मा गने प्रयोर्नको लाधग सिकारी संस्थाको नाममा खलेुको 
आधिकाररक बक क खाता नम्बर, िक कको नाम र ठेगाना खलेुको चेकको प्रधतधलहप, 

(घ) खण्ि (क), (ख) र (ग) बमोजर्मका कागर्ात सहित सम्झौता गनज पठाएको सिकारी 
संस्थाको पर। 

(२) उपदर्ा (१) बमोजर्म सम्झौता गनज िोलाउने कायाजलयले आि्यक कागर्ात सहित 
सम्झौता गनज आएका सिकारी संस्थासूँग अनसु ची-५ बमोजर्मको ढाूँचामा सम्झौता गरी अनदुान रकम 
उपल्ि गराउन ुपनेछ। 

 (३) सिकारी संस्थाले उपदर्ा (२) बमोजर्म प्राप्त अनदुान रकमबाट साम हिक र्मानी िा 
सम्बजन्त्ित सिकारी संस्थाको हिधनयम िा ऋर् नीधत बमोजर्म ऋर् सरुिर् हिधि अपनार्ज लाभग्रािी 
शेयर सदस्यलाई आयआर्जनका हक्रयाकलाप सञ् चालन गनज ऋर् उपलव्ि गराउन ु पनेछ। त्यसरी 
उपलव्ि गराउन ेऋर्को धसमा प्रधत लाभग्रािी बढीमा िाहषजक दरु्ज लाख रुपैयाूँसम्म िनुेछ। 

(४) उपदर्ा (३) बमोजर्म ऋर् उपल्ि गराए बापत सिकारी संस्थाले िाहषजक अधिकतम ्पाूँच 
प्रधतशतसम्म ्यार् धलन सक्नेछ। 

13. कायजक्रम सञ् चालनाः (१) सखेुत जर्ल्लाको िकमा कृहष हिकास धनदेशनालय सखेुत र अन्त्य जर्ल्लाको 
िकमा सम्बजन्त्ित जर्ल्लाको कृहष हिकास कायाजलयले कायजक्रम सञ् चालनका लाधग प्राप्त बरे्टको एक 
दशमलि पाूँच प्रधतशत रकम कजन्त्टन्त्रे्न्त्सीको लाधग छु यार्ज बाूँकी रकम उपदर्ा (२) बमोजर्म सिकारी 
संस्थालार्ज अनदुानको रुपमा उपल्ि गराउन ुपनेछ। 

(२) सिकारी संस्थाले कायजक्रम सञ् चालनका लाधग प्राप्त गरेको अनदुान रकम देिाय बमोजर्म 
िगीकरर् गरी कायजक्रम सञ् चालन गनुज पनेछाः- 
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(क) सिकारी स्ियंसेिक पररचालन िा िमता अधभिहृि कायजक्रम   - सात प्रधतशत 
(ख) कायजक्रम सञ् चालन प्रशासधनक खचज     - एक प्रधतशत 
(ग) सिकारी संस्थाको र्गेिा कोष     - असी प्रधतशत 
(घ) व्यािसाहयक उत्पादन र बर्ारीकरर् व्यिस्थापन िा संस्थागत  

प िाजिार धनमाजर्        - बाह्र प्रधतशत 
(३) उपदर्ा (२) को खण्ि (ग) बमोजर्म प्राप्त िनुे अनदुान सिकारी संस्थाको र्गेिा कोषमा 

संस्थागत प ूँर्ीको रुपमा र्म्मा गरी सोको अधभलेख राखी कायजक्रम संचालन गनुज पनेछ।  
(४) उपदर्ा (२) को खण्ि (घ) बमोजर्मको रकमबाट स-साना सम ि िा व्यजिगत रूपमा 

सिकारी संस्थाका शयेर सदस्यले सञ् चालन गरेका व्यिसाय िा हक्रयाकलापबाट उत्पाददत कृहष 
उपर्को सङ्कलन, भण्िारर्, प्रशोिन र बर्ारीकरर्का लाधग संस्थागत प िाजिार धनमाजर् तथा मेधसन 
खररद गनज सहकनेछ। त्यस्तो प िाजिार तथा मेधसनको स्िाधमत्ि सम्बजन्त्ित सिकारी संस्थामा रिनेछ।  

14. अनदुान उपल्ि निनु:े कायजक्रम अन्त्तगजत एक पटक अनदुान प्राप्त गररसकेको सिकारी संस्थालाई पनुाः 
अनदुान उपल्ि िनुे छैन। 

तर अनदुान रकमको प्रभािकारी पररचालन तथा सदपुयोग गरी शयेर सदस्यको आम्दानीमा 
उल्लेखनीय सिुार ल्याउन े सिकारी संस्थालाई म ल्याङ्कन गरी आि्यकता र औजचत्यको आिारमा 
आगामी िषजमा समेत थप अनदुान उपलव्ि गराउन सहकनेछ।  

15. सिकारी स्ियंसेिकाः (१) छनौट भएको सिकारी संस्थामा समन्त्िय, िमता हिकास, तथ्याङ्क सङ्कलन, 
अधभलेखीकरर्, शयेर प ूँर्ी पररचालन, कायाजन्त्ियन, अनगमुन र प्रधतिेदन गने कायजको सिर्ीकरर्का 
लाधग र्नशजिको अभाि भएमा एक र्ना सिकारी स्ियंसेिक पररचालन गनज सहकनेछ।  

(२) सिकारी संस्थाले सिकारी स्िंयसेिक छनौट देिाय बमोजर्मका योग्यताको आिारमा गनुज 
पनेछाः-  

(क)  अठार िषज उमेर प रा भएको नेपाली नागररक, 
(ख)  मान्त्यता प्राप्त शैजिक संस्थाबाट एस.एल.सी. िा सो सरि उत्तीर्ज भएको, 
(ग)  स चना प्रहिधि तथा कम््य टर सञ् चालन सम्बन्त्िी कजम्तमा १५ ददनको ताधलम धलर् 

आिारभ त ज्ञान िाधसल गरेको, 
(घ)  समदुाय पररचालनमा कजम्तमा ३ महिनाको अनभुि भएको, 
(ङ)  सिकारी संस्थाको कायजिेर धभरको िाधसन्त्दा, 
(च)  सिकारी संस्थाले तोकेका अन्त्य आिार। 

(३) सिकारी स्ियंसेिकको कायज हििरर् अनसु ची-६ बमोजर्म िनुेछ।  
(४) सिकारी स्ियंसेिकको सेिा सहुििा दर्ा १३ को उपदर्ा (१) को खण्ि (क) को 

पररधिधभर रिी सम्बजन्त्ित सिकारी संस्थाले तोके बमोजर्म िनुेछ। 
16. लाभग्रािी शयेर सदस्यको कतजव्याः लाभग्रािी शयेर सदस्यको कतजव्य देिाय बमोजर्म िनुेछाः- 

(क) सिकारी संस्थाबाट व्यिसाहयक योर्नाका आिारमा प्राप्त ऋर् स्िरोर्गार तथा 
उद्यमजशलतामा लगानी गरी आयआर्जन गने, 
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(ख) पररयोर्नाको आम्दानीबाट धनयधमत रूपमा बझुाउन ु पने ्यार् तथा साूँिा समयमै 
बझुाउन,े 

(ग) तोकेको अिधिधभर प्रस्ताि बमोजर्मको कायजक्रम सम्पन्न गने, 
(घ) प्राप्त शेयर प ूँर्ीको अधिकतम ्सदपुयोग गरी सिकारी संस्थाका अन्त्य महिला सदस्यलाई 

समेत आयआर्जनको अिसर उपलव्ि गराउन।े 
17. बरे्ट बाूँिर्ाूँटाः कायजक्रमको लाधग सधमधतले सम्बजन्त्ित पाधलकाको हिपन्नता, दगुजमता, महिला र्नसंख्या 

लगायतका आिारमा कायजक्रम तथा सञ्चालन खचजको बरे्ट बाूँिर्ाूँट गनेछ। 
18. कायजक्रमको धनरन्त्तरतााः कायजक्रमलार्ज पररयोर्नाको रुपमा सिकारी संस्थाको कायज प्रगधत, उपलज्ि र 

प्रभाि हिश्लषेर्का आिारमा प्रदेश सरकारले धनरन्त्तर रुपमा सञ्चालन गनज सक्नछे। 
19. स चना प्रहिधिको प्रयोगाः मन्त्रालयले कायजक्रमलाई व्यिजस्थत र प्रभािकारी रुपमा सञ् चालन गनज स चना 

प्रहिधि प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ। 
20. सािजर्धनकीकरर्ाः (१) सिकारी संस्थाले आर् ले प्राप्त गरेको अनदुान र सोको पररचालन सम्बन्त्िी हििरर् 

माधसक एिम ्िाहषजक रुपमा सम्बजन्त्ित स्थानीय ति र अनदुान उपल्ि गराउने कायाजलयमा पेश गनुज 
पनेछ। 

(२) अनदुान उपल्ि गराउने कायाजलयले उपदर्ा (१) बमोजर्म प्राप्त हििरर् र सिकारी 
संस्थालाई अनदुान उपल्ि गरार्एको रकमको हििरर् िेबसार्ट लगायतको संचार माध्यमबाट 
सािजर्धनकीकरर् गनुज पनेछ। 

21. अनगुमन तथा म ल्याङ्कनाः (1) कायजक्रमको प्रभािकारी कायाजन्त्ियन, समन्त्िय, प्रधतिेदन र अनगुमनका 
लाधग सखेुत जर्ल्लाको िकमा कृहष हिकास धनदेशनालय र अन्त्य जर्ल्लाको िकमा जर्ल्ला कृहष हिकास 
कायाजलयले एक र्ना कमजचारीलार् सम्पकज  व्यजि तोक्नेछ। त्यसरी सम्पकज  व्यजि तोक्दा उपल्ि 
भएसम्म अधिकृत कमजचारीलाई तोक्न ुपनेछ।  

(२) सम्पकज  व्यजिले कायजक्रम कायाजन्त्ियनको एकीकृत प्रधतिेदन तयार गरी माधसक रुपमा 
मन्त्रालयमा पेश गनुज पनेछ। 

(३) उपदर्ा (१) मा र्नुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन कायजक्रमको मन्त्रालय, प्रदेश योर्ना 
आयोग, कायाजलय िा सम्बजन्त्ित स्थानीय ति, भ धम व्यिस्था तथा सिकारी रजर्ष्ट्रारको कायाजलय, जर्ल्ला 
सिकारी संघ र जर्ल्ला समन्त्िय सधमधतले आि्यकता अनसुार अनगुमन गनज सक्नेछ र अनगुमनमा 
सियोग गनुज सम्बजन्त्ित सिकारी संस्थाको कतजव्य िनुछे। 

(४) मन्त्रालयले कायजक्रम कायाजन्त्ियनको प्रगधत तथा अनगुमन प्रधतिेदन चौमाधसक रुपमा 
मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायाजलयमा पेश गनुज पनेछ। 

22. अनदुान अन्त्यर प्रयोग गनज नपाउनाेः (१) सिकारी संस्था र शयेर सदस्यले अनदुान रकमलार्ज पररयोर्ना 
प्रस्ताि अनसुार व्यिसाहयक प्रयोर्नमा बािेक अन्त्यर प्रयोग गनज पाउने छैन।  

(२) अनदुान रकम कायजक्रमको उ्े् य अनसुार अधनिायज पररचालन गनुज पनेछ। कायजक्रम 
सञ्चालन नगरी धनष्कृय राख्न पार्ने छैन। अनदुान रकम धनष्कृय रुपमा राखेको िा उ्े्य हिपरीत 
प्रयोग गरेको पार्एमा सिकारी संस्थाले सरकारी बाूँकी सरि प्रदेश सरकारलार्ज प्रचधलत दरको ्यार् र 
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उि ्यार् बराबरको िर्जना सहित हर्ताज गनुज पनेछ। 
(३) अनदुान रकम पररयोर्ना प्रस्ताि बािेक अन्त्य प्रयोर्नमा प्रयोग गरेमा, दरुुपयोग गरेमा, 

हिनाधमना िा अधनयधमतता गरेको पार्एमा सम्बजन्त्ित जर्म्मेिार पदाधिकारी तथा सदस्यबाट सरकारी 
बाूँकी सरि दामासािीले ्यार् र सो बरािरको िर्जना सहित असलु उपर गरी प्रचधलत कान न बमोजर्म 
कारबािी िनुेछ। 

23. अनसु चीमा िेररे्र गनज सक्नाेः मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायाजलयले आि्यकतानसुार अनसु चीमा 
िेररे्र गनज सक्नेछ। 

24. बािा अिकाउ रु्काउनाेः यस कायजहिधि बमोजर्म कायजक्रम सञ् चालन गदाज कुनै बािा अड्काउ उत्पन्न 
भएमा मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायाजलयले त्यस्तो बािा अड्काउ रु्काउन सक्नेछ। 
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अनसुचुी-१ 
(दर्ा ७ उपदर्ा (१) को खण्ि (ङ) सूँग सम्बजन्त्ित) 

व्यिसाहयक योर्नाको ढाूँचा 
(क)  उ्े्याः 

 

(ख)  कायजाः 
 

(ग)  शेयर सदस्य संख्यााः 
(घ)  जस्थर प ंर्ीाः 

१= र्ग्गा र भिन रु. ...... ........ ......।–  

२= र्धनजचर रु. ...... ........ ......।– 

३= मेजशनरी और्ार रु. ...... ........ ......।– 

४= ....... ........ मेधसन रु. ...... .... ... .....।– 

५. ...... .... .... रु. ...... .... .... ......।– 

६. ...... ........ ...... रु. ...... .... .... ......।– 

७= अन्त्य ....... ........ ......रु. ...... .... .... ......।– 

(ङ) कुल र्म्मा जस्थर प ूँर्ी रु. ...... ........ ......।– 

(च) ्यिसाहयक प्रयोर्नको लाधग कुल चाल ुप ूँर्ी 
१= कच्चा पदाथजिरु एकमषु्ठ रु. ...... ........ ......।– 

२= उत्पादन, प्रशोिन तथा बर्ार तयारी लागत मलु्य रु. ..... ........।– 

३= अन्त्य सामाग्रीिरुको लाधग एकमषु्ठ कुल रु. ..... ........।– 

(छ) कुल चाल ुप ूँर्ी रु. ..... ........।–  

(र्) र्म्मा आि्यक (ङ) र (छ) को लाधग र्म्मा रु. ..... ........।– 

(झ) प ूँर्ीको स्रोत  

१= शेयर प ूँर्ी रु. ..... ........।– 

२= अनदुान बापत प्राप्त िनुे प ूँर्ी रु. ..... ........।– 

३. बक क तथा हित्तीय संस्थामा रिेको रकममा प्राप्त ्यार् रु. ..... ........।— 

४= र्गेिा कोष रु. ..... ........।— 

५= िक क तथा हित्तीय संस्थाबाट ऋर् रु. ..... ........ 
६= अन्त्य रु. ..... ........ 

(ञ) प ूँर्ी स्रोत र्म्मा रु. ..... ........।— 

(ट) संस्थाको आय / आम्दानी  
1. . ..... .... .... धबक्री रु. ..... ........।— 

2. . ..... .... .... 
3. . ..... .... .... 
(ठ) संस्थाको आय िा आम्दानी र्म्मा रु. ..... ........।— 

(ि) संस्थाको व्यय िा खचज  

१. तलि तथा ज्याला रु. ..... ........।— 

२. अधतररि प्रोत्सािन रकम रु. ..... ........।— 

३. मसलन्त्द÷प्रशासधनक खचज रु. ..... ........।— 
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४. ऋर्को ्यार् हर्ताज रु. ..... ........ 
५. सम्पजत्तमा ह्रास कटृी रु. ..... ........।— 

६. ममजत सम्भार रु. ..... ........।— 

७. ईन्त्िन तथा उर्ाज रु. ..... ........।— 

८. व्यिसायगत चाल ुखचज रु. ..... ........।— 

९. हिहिि खचज रु. ..... ........।—  

(ढ) र्म्मा खचज िा व्यय रु. ..... ........।— 

(र्) र्म्मा नार्ा िा घाटा  (्यय िा खचज भन्त्दा आय िा आम्दानी िेरै भएमा नार्ा र कम भएमा 
१= आय िा आम्दानी (ठ) र्म्मा रु. ..... ........।— 

२= व्यय िा खचज (ढ) र्म्मा रु. ..... ........।— 

३= खदु नार्ा िा घाटा रु. ..... ........।— (… …. ….. ….. ….. ….. ….) 

 

 

द्रष्टव्याः यस व्यिसाहयक योर्नामा हििरर् भदाज लेखापरीिर् प्रधतिेदनको आिारमा गत असार मसान्त्तको 
हििरर् भनुज पनेछ। 
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अनसुचुी-२ 
(दर्ा ८ को उपदर्ा (१) सूँग सम्बजन्त्ित) 

सािजर्धनक स चनाको ढाूँचा 
कर्ाजली प्रदेश धभरका महिला सिकारी संस्थाका लाधग बीउ पुूँर्ी अनदुान उपलव्ि गराउन े

सम्बन्त्िी प्रस्ताि आह्वानको स चना 
प्रथम पटक प्रकाजशत धमधताः 

कर्ाजली प्रदेश सरकारले गररि, िेरोर्गार तथा हिपन्न महिलाको आयआर्जन िमता हिकास गनज सिकारी 
संस्था मार्ज त आि्यक प ूँर्ी तथा सिधुलयतप र्ज ऋर्मा पिुूँच िहृि गरी स्िरोर्गार तथा उद्यमशील 
बनाउनको लाधग मखु्यमन्त्री महिला आयआर्जन कायजक्रम अन्त्तगजत लजित लाभग्रािीिरु आिि संस्थाको 
संस्थागत पुूँर्ी िहृिको लाधग बीउ पुूँर्ी अनदुान उपल्ि गराउने प्रयोर्नको लाधग प्रत्येक स्थानीय 
तिबाट कम्तीमा एक/ एक िटा महिला सिकारी संस्था छनौट गनज यो स चना प्रकाशन गररएको छ। 
यस कायजक्रममा सिभागी िनु चािने कर्ाजली प्रदेशधभरका र्च्छुक महिला सिकारी संस्थाले यो स चना 
प्रथम पटक प्रकाशन भएको धमधतले १५ (पन्त्र) ददनधभर तपधसल बमोजर्मका कागर्ातिरू संलग्न 
राखी सखेुत जर्ल्लाको िकमा कृहष हिकास धनदेशनालय सखेुत र अन्त्य जर्ल्लाको िकमा सम्बजन्त्ित 
जर्ल्लाको कृहष हिकास कायाजलयमा प्रस्ताि पेश गनुज िनु यसै स चनाद्वारा र्ानकारी गरार्एको छ।  
आि्यक कागर्ातिरूाः 

1. मखु्यमन्त्री महिला आयआर्जन कायजक्रम सञ् चालन कायजहिधि, २०७८ को अनसु ची -  ३ 
बमोजर्मको ढाूँचामा पररयोर्ना प्रस्ताि, 

2. कायजहिधिको अनसु ची - १ को ढाूँचामा व्यिसाहयक योर्ना 
3. संस्था दताज प्रमार्परको प्रधतधलहप, 
4. संस्थाको हिधनयमको प्रधतधलहप (संशोिन भएको भए संशोिनको प्रधत सहित), 
5. सञ् चालक सधमधत िा सािारर् सभाबाट अनदुान प्राप्त गरी महिला सदस्यिरूको आयआर्जन 

कायजक्रममा अधिकतम पररचालन गने व्यिोराको धनर्जय प्रधतधलहप, 
6. पधछल्लो लेखा परीिर् प्रधतिेदन, 
7. करचिुा प्रमार्पर, 
8. मखु्यमन्त्री महिला आयआर्जन कायजक्रम सञ् चालन कायजहिधि, २०७८ को अनसु ची-४ 

बमोजर्मको प्रधतििता पर, 
 
थप र्ानकारीका लाधग सम्बजन्त्ित कायाजलयको सम्पकज  र्ोन नम्बरिरु…. …. ….. ….. ….. 
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अनसुचुी-३ 
(दर्ा ८ को उपदर्ा (२) सूँग सम्बजन्त्ित) 

प्रस्तािको ढाूँचा 
 

धमधताः ....... ..... ...... 
श्री कायाजलय प्रमखुज्य ,           
........ ........... ......... कायाजलय 
....... ....... ...... ..... जर्ल्ला।  

 
धबषयाः मखु्यमन्त्री आयआर्जन कायजक्रमका लाधग प्रस्ताि पेश गररएको सम्िन्त्िमा। 

 

तिाूँ मन्त्रालय िा …… ……… ……… ……  …. धनकायबाट धमधत ...... ..... ...... मा प्रकाजशत स चना 
अनसुार मखु्यमन्त्री महिला आयआर्जन कायजक्रममा सिभागी भई आफ्नो कायजिेरधभरका आधथजक, 
सामाजर्क रूपमा पछाधि परेका देिायका महिलािरूको उद्यम तथा आयआर्जनको हक्रयाकलापका लाधग 
प ूँर्ी पररचालन गरी आयआर्जनका कायजक्रमिरू सञ् चालन गनज र्च्छुक रिेकोले कायजक्रममा 
सिभाधगताका लाधग तपधसलको हििरर् र कागर्ातिरू संलग्न राखी प्रस्ताि पेश गरेका छौं। 
कायजक्रममा सिभागी गराई ददनिुनु अनरुोि छ। 
तपधसलाः 
१. सिकारी संस्थाको नामाः ..... ........ ....... ........ ........ .......... ..... ..... ...... 
२. ठेगानााः स्थानीय तिाः ........ ...... ...... ..... ििा नं. .... ..... .... ..... टोलाः ... .... .... 
३. दताज नाः ...... ......... ....... .... दताज धमधताः ...... ....... ....... ....... ...... ..... .... 
४. दताज भएको धनकायाः ..... ...... ...... ....... ....... ....... ....... ........ ........ ..... .... 
५. कायजिेराः ......... ............. ......... ................... ................ .......... ........ ..... 
६. आ.ि.०७७/०७८ सम्मको शेयर प ूँर्ी रूाः .... ...... ...... ..... ...., बचत रकम रूाः .... .... .... 

... .. .... ... ऋर् लागानी रूाः .... .... ..... ......... ...... ........ खदु बचत (नार्ा) रूाः .... .... 
७. स्थायी लेखा िा म ल्य अधभबहृि कर नम्बराः .... ..... ..... ......... ..... ...... .... ..... 
८. सदस्य संख्यााः ..... ..... ......... ..... ...... ............ ........ .......... 
९. कायजक्रमको लाधग प्रस्ताि गररएको स्थानीय तिको नाम (एक स्थानीय ति भन्त्दा बढी कायजिेर 

भएका सिकारी संस्थाको िकमा आफ्नो स्िीकृत कायजिेर मध्ये कुनै एक स्थानीय तिको नाम 
उल्लेख गनुज पनेछ): 

१०. स्िरोर्गारम लक ्ययिसाहयक कायज सम्बन्त्िमा प्रस्ताि पषु्यार्ज सम्बन्त्िी हिषयाः 
११. लाभग्रािी शेयर सदस्यको हििरर्ाः 

 

संस्थाको छाप 
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क्र.सं. नाम 
थर 

ठेगाना 

सदस्यता नं. 
(सदस्य भई 

नसकेको िकमा 

खाली राख्न)े 

आयआर्जन 
हक्रयाजकलापको िेर 
(दर्ा ४ बमोजर्म) 

रोर्गारी अिस्था 
(बेरोर्गार / पधत 

रोर्गार/ आरै् रोर्गार) 

र्जच्छत 
उद्यम/ 
व्यिसाय 

कैहर्यत 

        
        
        
        
        

 
संलग्न कागर्ाताः 
1. संस्था दताज प्रमार्परको प्रधतधलहप, 
2. संस्थाको हिधनयमको प्रधतधलहप (पधछल्लो संशोिन सहित), 
3. कायजहिधिको अनसु ची-१ को ढाूँचामा व्यािसाहयक योर्ना 
4. अनदुान रकम महिला सदस्यिरूको आयआर्जन कायजक्रममा अधिकतम पररचालन गने व्यिोराको 

सञ् चालक सधमधत िा सािारर् सभाबाट धनर्जय भएको धनर्जय प्रधतधलहप, 
5. पधछल्लो लेखा परीिर् प्रधतिेदन, 
6. कर चिुा प्रमार्पर, 
7. अनसु ची -४ बमोजर्मको प्रधतििता पर, 
8. सम्बजन्त्ित स्थानीय तिको धसर्ाररस पर। 
 
            सिकारी संस्थाको अध्यि 

                                  नाम थराः....................... 
                    िस्तािराः 
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अनसु ची-४ 
(दर्ा १२ को उपदर्ा (१) को खण्ि (क) सूँग सम्बजन्त्ित) 

प्रधतििता पर 
मखु्यमन्त्री महिला आय आर्जन कायजक्रम अन्त्तगजत अनदुान पररचालन गने सम्बन्त्िमा .... ..... ..... .....  
सिकारी संस्था धलधमटेिको तर्ज बाट देिाय बमोजर्म कायाजन्त्ियन गनज प्रधतििता गदजछौाः- 

(क) प्रचधलत कान न तथा मखु्यमन्त्री महिला कायजक्रम सम्बन्त्िी कायजहिधि, २०७८ को प र्ज पालन 
गनेछौं।  

(ख) अनदुान रकमबाट प्रिाि िनु ेऋर् अधिकतम सदस्यिरूलार् प्रिाि गने र ्यार् दर बढीमा पाूँच 
प्रधतशत सम्म िनुे व्यिस्था गनेछौं। 

(ग) उत्पादनम लक र आयआर्जन बहृि िनुे पररयोर्नामा मार ऋर् पररचालन गनेछौं।    
(घ) सिकारी संस्थाका सदस्यले आफ्नो कायजयोर्ना बमोजर्मको कायज सञ् चालन नगरी पररयोर्नाको 

धनिाजररत अिधि अगािै सो कायजिरु बन्त्द गरेमा िा उत्पादनम लक कायजक्रममा लगानी नगरी अन्त्य 
अनतु्पादक िेरमा लगानी गरेको पार्एमा त्यस्तो सदस्यबाट प्रचधलत ्यार् र िर्ाजना सहित हर्ताज 
गरी अन्त्य सदस्यको ऋर्मा पिुूँच बढाउने छौं।  

(ङ) स्िीकृत लाभग्रािीको स ची बमोजर्मका लाभग्रािीलाई ऋर् प्रिाि िनु नसकेमा िा अनदुान रकम 
धनष्कृय रिेमा सो लाभग्रािीको लाधग हिधनयोजर्त अनदुान रकम प्रदेश सरकारलाई हर्ताज गनेछौं। 

(च) समान प्रकृधतको कायजका लाधग यस अजघ कुनै कायजक्रम मार्ज त अनदुान धलएका छैनौं।  
(छ) सञ् चाधलत कायजक्रम/ हक्रयाकलापबाट िातािरर्लाई नकारात्मक असर नप¥ुयाउने र प्राङ्गाररक 

कृहषलाई प्रत्यि िा अप्रत्यि प्रभाि नपाने समेत प्रधतििता व्यि गदजछौं।  
(र्) सिकारी कान न बमोजर्म स्थानीय तिभरी कायजिेर हिस्तार तथा सदस्यता समेत धबस्तार गरी सेिा 

हिस्तार गने प्रधतििता व्यि गदजछौं।  
(झ) अधिकतम ्लाभग्रािीलाई अनदुान कायजक्रम अििारर्ा अनसुार समेनको लाधग आफ्नो कायजिेर 

बहृि गदै लैर्ान ेप्रयत् न गनेछौं।  
(ञ) सिकारी मलु्य, मान्त्यता र धसिान्त्त तथा सिकारी कान न र संस्थाको हिधनयम हिपरीत िनुे गरी 

कायजक्रम सञ् चालन गने छैनौं।  
(ट) र्गेिा कोषमा प्राप्त अनदुान रकमलाई पहिलो पटक लगानी भएको ऋर् असलुी भए पश्चात पनुाः 

कायजक्रमले लजित गरेका अन्त्य महिलािरुको आय आर्जनका लाधग ऋर् प्रिाि गनेछौं।  
(ठ) माधथ उल्लेख गररएका प्रधतबध्दता पालना नगरेमा प्रचधलत कान न बमोजर्म सिलुा/बझुाउूँला। 

सिकारी संस्थाको तर्ज बाट 
सिकारी संस्थाको नामाः.............................                     औठंाको छांप 
ठेगानााः..........................                            दायाूँ                     बायाूँ 
सम्पकज  नाः....................... 
अध्यिको नाम थराः  
दस्तखताः......................... 
संस्थाको छापाः ..... ........ ....... .......... 
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धमधताः .... ........ ....... ..........  
कबधुलयत हििरर् (सञ्चालक सधमधत अध्यि, कोषाध्यि र सजचि) 

 

नाम पद ठेगाना सम्पकज  नं. द ाँय  बांयाूँ 
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अनसु ची-५ 
(दर्ा १२ को उपदर्ा (२) सूँग सम्बजन्त्ित) 

सम्झौताको ढाूँचा 
 

...... ...... ...... ....... ........ ....... ........ कायाजलय (यसपधछ "पहिलो पि" भधनएको) र ..... .... ......... 
जर्ल्ला ...... ...... ...... ....... गा.पा. / न.पा. .... ... ििानं.....................टोलमा कायाजलय सञ् चालनमा 
रिेको ................................महिला सिकारी संस्थाधलधमटेि (यसपधछ "दोस्रो पि" भधनएको) बीच देिायका 
शतज बमोजर्म िनुे गरी मखु्यमन्त्री महिला आयआर्जन कायजक्रम सञ् चालन कायजहिधि, २०७८ बमोजर्म 
अनदुान पररचालन गनज मञ्जुर भई यो सम्झौता गररएको छ। 
१. यो सम्झौता धमधताः २०७८।   ।    देजख प्रारम्भ िनुछे।  
२. पहिलो पिले दोश्रो पिलाई लाभग्रािी सदस्यको नामनामेशी हििरर् र रकम सहितको स चीका 

आिारमा र्गेिा कोषमा रिने रु. ........... र अन्त्य खचज िापत रु. .... .... .... समेत र्म्मा रकम 
रु. .... ..... ..... ......उपल्ि गराउनेछ। लाभग्रािी सदस्यको स ची यस सम्झौताको अधभन्न अङ्ग 
िनुेछ। 

३. लाभग्रािी सदस्यलाई ऋर् लगानी गरी मनुाधसि तररकाले रकम बचत रिेमा िा लाभग्रािी सदस्यलाई 
ऋर् आि्यक नपरी रकम मौज्दात रिने अिस्था भएमा प्राथधमकताको आिारमा अन्त्य सदस्यलाई 
ऋर् लगानी गनज सहकने छ। 

४. यस सम्झौता बमोजर्म प्राप्त भएको अनदुान रकममध्ये संस्थागत प ूँर्ी िापतको रकम सिकारी 
संस्थाको र्गेिा कोषमा र्म्मा गरी लाभग्रािी सदस्यको आयआर्जनका कायजक्रममा मार साम हिक 
र्मानी िा सम्बजन्त्ित सिकारी संस्थाको हिधनयमको व्यिस्था बमोजर्म ऋर् सरुिर्को प्रिन्त्ि गरी 
ऋर् पररचालन गनुज पनेछ।  

५. अनदुान रकमको भिुानी र्-पेमेन्त्ट िा एकाउन्त्ट पेयी चेक मार्ज त गनुज पनेछ। 
६. दोस्रो पिले मखु्यमन्त्री महिला आयआर्जन कायजक्रम सञ्चालन कायजहिधि, २०७८ बमोजर्म बढीमा 

पाूँच प्रधतशत ्यार् दरमा ऋर् प्रिाि गनुज पनेछ। 
७. सिकारी संस्थाले मखु्यमन्त्री महिला आयआर्जन कायजक्रम सञ्चालन कायजहिधि, २०७८ र सिकारी 

ऐन, धनयम तथा संस्थाको हिधनयम र ऋर् पररचालन नीधत अन्त्तगजत रिी ऋर् पररचालन गनुज 
पनेछ।  

८. यस कायजक्रम अन्त्तगजत प्रिाि भएको ऋर् असलु गने दाहयत्ि दोस्रो पिको िनुछे। ऋर् असलु 
नभएमा दोस्रो पि जर्म्मेिार िनुेछ।  

९. सम्झौता बमोजर्मको कायज गने सम्बन्त्िमा कुनै हििाद भएमा प्रथम पिको धनर्जय अजन्त्तम िनुछे। 
१०. भिुानी िनुे बैङ्क र खाता सम्बन्त्िी हििरर् देिाय बमोजर्म रिेको छाः- 

(क) सिकारी संस्थाको नामाः...................................................................... 
(ख) बक क खाता नम्िराः...................................................................... 
(ग) खाता रिेको बैङ्कको नाम र ठेगानााः ................................................... 

११. अनदुान रकम हिनाधमना िा दरुुपयोग गरेमा िा कायजहिधि तथा सम्झौता हिपरीत धनष्कृय राखेमा िा 
प्रयोग गरेमा सम्बजन्त्ित जर्म्मेिार पदाधिकारी तथा सदस्यिरुबाट सरकारी बाूँकी सरि दामासािीले 
्यार् सहित असलु उपर गरी प्रचधलत कान न बमोजर्म कारबािी िनुेछ। 

१२. कर्ाजली प्रदेश सरकार तथा धनयमन अधिकारीबाट िनुे धनरीिर्, अनगुमन तथा म ल्याङ्कन कायजमा 
सियोग गनुज एिं माग भएको प्रगधत प्रधतिेदनको प्रदान गनुज सिकारी संस्थाको कतजव्य िनुेछ। 
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१३. न्त्यनुतम िाहषजक एक पटक कायजक्रमको कायाजन्त्ियन तथा उपलज्ि अिस्थाको प्रगधत धबिरर् 
सिकारी संस्थाले उपयिु माध्यमबाट सािजर्धनक सनुिुार् िा सािजर्धनक गनुज पनेछ। 

१४. यो सम्झौतामा उल्लेख भएका हिषयमा यसै िमोजर्म र अन्त्य हिषय प्रचधलत कान न बमोजर्म िनुेछ। 
 

पहिलो पि  दोस्रो पि  
दस्तखताः  दस्तखताः  
नामाः  नामाः  
पदाः  पदाः  
कायजलयको छापाः  संस्थाको छापाः  

रोििर     
दस्तखताः  दस्तखताः  
नामाः  नामाः  
पदाः  पदाः  
ठेगानााः  ठेगानााः  

 
 

धमधताः २०७८।....। .....  
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अनसुचुी-६ 
(दर्ा १५ को उपदर्ा (३) सूँग सम्बजन्त्ित) 

सिकारी स्ियंसेिकको कायज हििरर् 
 

1. आफ्नो कायज िेरमा सञ् चालन भएका आयआर्जनका हक्रयाकलापिरूको तथ्याङ्क सङ्कलन र 
अधभलेखीकरर् गने, 

2. उत्पादन कायजक्रमको लाधग आि्यक पने सामग्रीको व्यिस्थापन गनज समन्त्िय गनज सिर्ीकरर् गने, 
3. सिकारी सदुृढीकरर्, बर्ारीकरर्, उद्यमशीलता लगायतका हिहिि पििरु समेने गरी आि्यकता 

अनसुार ताधलम र िमता अधभिृहि कायजक्रम सञ् चालनको लाधग सम्पकज  व्यजिको रुपमा कायज गने, 
4. कायजक्रम कायाजन्त्ियनमा अन्त्य साझेदार धनकाय तथा स्थानीय तिसूँग समन्त्िय र सिकायज गरी 

कायजक्रममा दोिोरोपना आउन नददन सियोग गने, 
5. सिकारीका सदस्यले सञ् चालन गरेका आयआर्जनका हक्रयाकलापिरूको धनयधमत अनगुमन गने, 
6. कायजिेर अन्त्तगजतका कृहष उद्यम, र्मजको हििरर् र उत्पादन िनुे कृहष उपर्को हििरर् अद्यािधिक 

गरी हिस्ततृ पार्श्जजचर तयार पाने, 
7. कायजक्रमको माधसक, चौमाधसक र िाहषजक प्रधतिेदन पेश गने, 
8. कृहष हिकास कायाजलयका सिकारी सम्पकज  व्यजि िा कायाजलयसूँग समन्त्ियमा रिी कायज गने, 
9. सम्बजन्त्ित स्थानीय तिको समेत सिकारी सम्पकज  व्यजिको रूपमा कायज गने, 
10. कृषक समिुिरूलाई सिकारीमा दताज गने कायजमा सिर्ीकरर् गने, 
11. मखु्यमन्त्री महिला आयआर्जन कायजक्रमसूँग सम्बजन्त्ित कायाजलयबाट तोहकएका अन्त्य कायजिरु गने। 
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अनसुचुी-७ 
(दर्ा ४ सूँग सम्बजन्त्ित) 

लाभग्रािी सदस्यिरुले सञ्चालन गनज सक्न ेआयआर्जन हक्रयाकलपािरु 
(क) कृहष (खाद्यान्न, तरकारी, नगदेबाली, मसलाबाली, र्लरु्ल, च्याउ, बीउ धबर्न) उपर् 

उत्पादन, भण्िारर्, प्रशोिन र धबहक्र धबतरर् सम्बन्त्िी, र्स्तैाः  

 िान, गिुूँ, मकै, कोदो, र्ौ, र्ापर, कागनुो, मसरुो, धसमी, अििर, मास, केराउ, 
चना, भटमास आदद । 

 आल,ु काउली, बन्त्दा, परिल, कुररलो, भण्टा, चम्सरु, पालुंगो, रायो, ब्रोकाउली, 
गोलभेंिा, च्याउ, बोिी, धसमी, र्सी, गार्र, मलुा, खोसाजनी, हपंिाल,ु र्सकुस, तरुल, 
जघरौला आदद । 

 तोरी, सस्र्य , स यजमखुी, रै्तनु, आलस आदद । 

 लसनु, ्यार्, अदिुा, अलैँची, स ठो, बेसार, धसलाम, मरीच, जर्रा, िधनया र्स्ता 
मसला बाली । 

 कपास, अल्लो, लोिा खेती, अधिसो, बाधबयो, रबर आदद । 

 जचया, कर्ी, तलुसी । 

 आूँप, सनु्त्तला, स्याउ, अनार, दाररम, अम्बा, कागती, धनबिुा, भोगटे, ज्यामीर, 
ल्सी, धलची, कटिर, भ र्ूँकटिर, अङ्गुर, िलिुाबेद, मेिा, केरा, खपुाजनी, च्य री, 
ियर, सतीियर, अमला, उख ु

 हिधभन्न हकधसमका र् ल खेती, हटस्य कल्चर, बीउ तथा बेनाज आदद 

(ख) प्राङगाररक तथा रै्हिक मल उत्पादन प्रशोिन तथा धबहक्र धबतरर् । 

(ग) पश ुपंिी पालन, पश ुर्न्त्य पदाथज तथा दाना उत्पादन, प्रशोिन र धबहक्र धबतरर् सम्बन्त्िी, 
र्स्तैाः 
 भेिा, च्याङ्ग्ग्रा र चौरी लगायतबाट ऊनको उत्पादन, प्रशोिन र धबक्री हितरर्, 
 गाई, गोरु, भक सी, राूँगो, बङ्गरु, सुूँगरु, खरायो, चौरी, याक, नाक, भेिा, बाख्रा, थमुा, 

खसी, बाच्छाबाच्छी, पािा-पािी, घोिा, गिा, खच्चर र आधथजक उपार्जनका लाधग 
पाधलने अन्त्य पशिुरु । 

 कुखरुा, िाूँस, परेिा, लौकाट, बट्टांई र आधथजक उपार्जन गनजका लाधग पाधलन ेअन्त्य 
पन्त्िीिरु । 

(घ) मत्स्यपालन, मौरीपालन, रेशम हकरा पालन आदद । 

(ङ) र्िीबटुी, िनर्न्त्य बस्त ुउत्पादन, भण्िारर्, प्रशोिन र धबहक्र धबतरर् सम्बन्त्िी (कान नले 
बन्त्देर् गरेका बािेक),  

(च) धसपम लक उद्योग व्यिसाय: 
 िाते एिं खटेु्ट तान, अिजस्िचाधलत तान, िाहपजङ्ग, रङ्गाई, छपाई, धसलाई, बनुार्, 

रािी, पाखी, ऊनी गलैँचा, पज्मना, ऊनी पोशाक, धसकमी कायज, काठबाट 
कलात्मक िस्त ु धनमाजर् गने कायज, िेत, बाूँस र धनगालोका सामान तयार गने 
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कायज, प्राकृधतक रेशाबाट हिधभन्न िस्तिुरुको धनमाजर्, िाते कागर् उत्पादन आदद 

 सनु, चाूँदी, तामा, हपत्तल, र्लाम र्स्ता िातिुरुको कायज, गिना एिं मधुतज बनाउन े
कायज आदद 

 सेराधमक्स एिं कुमालेको पेशागत कायज, 
 छाला सम्बन्त्िी पेशागत कायज र याधनङ्ग छाला, िाि, धसङ्ग तथा ढुङ्गाबाट तयार 

िनुे िस्तिुरुको उत्पादन, 
 जचरकला, कागर्बाट बनेका सामान, िपु, पतुली, खेलौना आदद । 

(छ) सेिा व्यिसाय: 
 स्िास्थ्य सम्बन्त्िी सेिा व्यिसायिरु : स्िास्थ्य परीिर् प्रयोगशाला, प्राकृधतक तथा 

आयिेुद जचहकत्सा केन्त्द्र आदद संचालन, जशश ुस्यािार केन्त्द्र, औषिी पसल । 

 पशपुिी सम्बन्त्िी जचहकत्सा व्यिसायिरुाः पश ुजचहकत्सा सम्बन्त्िी स्िास्थ्य परीिर् 
तथा औषिी पसल पश ुआिारा खररद हिहक्र आदी। 

 कृहष एिं औद्योधगक उत्पादन िृहिमा सघाउ पयुाउन े सेिा व्यिसायिरुाः कृहष 
सामाग्री बेचधबखन, कृहष उपर् बेच हिखन, औद्योधगक कच्चा पदाथजको खरदद 
हिक्री आदद । 

 स्िरोर्गारम लक व्यिसायिरू: र्ोटोकपी, कम््य टर सञ्चालन, ममजतशाला (टेम्पो, 
बस, धमनीबस, माईक्रोबस, ट्रक, धमनीट्रक, िेधलभरी भ्यान, कार, र्ीप, ररक्सा, 
रेधियो, र्ोटोकपी, कम््य टर, हट.भी., टेधलर्ोन, घिी आदद), धसलाई, बनुाई, केश 
शृ्रङ्गार, धसकमी, िकमीको सेिा,  

(र्) दैधनक उपभोगका सामान खररद धबक्री, पसु्तक, स्टेशनरी एिं अन्त्य शैजिक सामग्रीको 
खररद धबक्री, जचया, खार्ा तथा चमेना पसल  

(झ) पयजटन सम्बन्त्िी व्यिसायिरु: िोटेल, मोटेल, रेषु्टरेण्ट, ट्राभल एरे्न्त्सी, टे्रहकङ्ग, न्त्यार्हटङ्ग, 
टुर गार्ि, िोम स्टे आदद 

(ञ) सम्बजन्त्ित सिकारी संस्थाको ऋर् नीधत अनसुार संचालन गनज सहकने आयआर्जनम लक 
्यिसायिरु । 


