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कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको स्वरोजगार काययक्रम संचािन काययववलि, २०७७ 

प्रस्तावना :   

देशमा उत्पादनशीि यवुाहरु वैदेशशक श्रम बजार तर्य  पिायन भइरहेको सन्जदभयमा कोन्ज्योसोम 
क्षेत्रका यवुाहरुमा भएका ज्ञान, लसपको सदपुयोग गदै उद्यमशशिता,लसजयनशशिता तथा लसपको ववकास 
गरर उत्पादक एवं रोजगारी अलभववृि गनय साथै ववदेशबाट र्केका यवुाहरुको ववदेशमा आजयन गरेको 
लसप तथा व्यवसावयक दक्षता उपयोग गदै उनीहरुको आत्मलनभयर एवं स्वरोजगार बनाउन, मवहिा   
उद्यमशशि क्षमताको ववकास गनय, दलित तथा अल्पसंख्यक समदुायहरुको परम्परागत लसप र 
पेशािाई समयसापेक्ष आिलुनकीकरण तथा प्रबर्धदयन गदै उत्पादनको मार्धयमबाट समदृ्द कोन्ज्योसोम 
लनमायणका िालग स्वरोजगार काययक्रमिाई प्रभावकारी बनाउन काययववलि आवश्यक देशिएकोिे 
स्थालनय सरकार संचािन एन, २०७४ को दर्ा १०२ को अलिकार प्रयोग, गरी कोन्ज्योसोम 
गाउँपालिकािे कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको स्वरोजगार काययक्रम संचािन काययववलि संचािन काययववलि, 
२०७७ बनाएको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारशम्भक 

 

१. सशम्क्षप्त नाम, ववस्तार र प्रारम्भ : 



क) यस काययववलिको नाम "कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको स्वरोजगार काययक्रम संचािन काययववलि 
२०७७" हनुेछ । 

ि) यो काययववलि  गाउँपालिकाबाट स्वीकृत भएको लमलतबाट िाग ुहनुेछ । 

२. पररभाषा : ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययववलिमा – 

क) बेरोजगार व्यशि वा समहु भन्नािे कोन्ज्योसोम क्षेत्रका आय आजयन हनु े कुनै पलन पेशा, 
व्यवसाय तथा काममा लनयलमत रुपमा संिग्न नभएको व्यशििाई बझुाउछ । 

ि) "िशक्षत काययक्रम" भन्निे िशक्षत व्यशि वा समहुको रोजगारी लसजयना  गरी आयआजयन 
अलभववृि गनय सघाउ पयुायउने व्यवसावयक कृवष, पशपुािन, घरेि ुतथा साना उद्योग व्यवसाय 
संचािनको िालग गररने काययक्रम बझुन ुपदयछ । 

ग) "िशक्षत" भन्नािे िशक्षत काययक्रम संचािन गनय चाहने १८ देशि ५० वषय सम्मका 
कोन्ज्योसोम गाउँपालिकामा स्थायी बसोबास गने नेपािी नागररक भने्न बझुन ुपदयछ । 

घ) " उद्यम" भन्निे प्रचलित काननुिे लनषिे गरे बाहेकका नार्ा कमाउन तथा रोजगारी लसजयना 
हनुे लनयलमत आलथयक वक्रयाकिापिाई जनाउछ । 

ङ) "समहु" भन्निे कृवष, पश,ु कुवटर उद्योग तथा कृवष सहकारी  संचािनका िालग प्रचलित 
काननु बमोशजम दताय भई अववलछन्न काम गदै आएका समहुिाई जनाउछ । 

च) "लसर्ाररस सलमलत " भन्निे पररच्छेद १ को दर्ा (ङ)अनसुार दताय भई उद्यम संचािनका 
िालग पेश भएका प्रस्ताबको अर्धययन गरी ऋणका िालग योग्य व्यशि वा समहुिाई 
छनौटका िालग छनौट सलमलत समक्ष लसर्ाररस गने सलमलतिाई जनाउदँछ । 

छ) " छनौट सलमलत " भन्नािे पररच्छेद १ को दर्ा (च) अनसुारको सलमलतबाट लसर्ाररस 
भएका प्रस्तावको अर्धययन गरी ऋणका िालग योग्य वा समहुिाई छनौट  एवं ऋण स्वीकृत 
गने सलमलतिाई बझुाउछ । 

ज) "ऋणी" भन्नािे काययक्रमबाट ऋण लिने १८ देशि ५० वषय उमेर समहु लभत्रका व्यशििाई 
बझुाउछ । 

झ) " ऋण समहु " भन्नािे बढीमा ५ जना सम्मको सामवुहक िगानीमा उद्यम गनय ऋण लिन े
समहुिाई बझुाउछ । 

ञ) "जमानी " भन्नािे ऋणीिे आफ्नो दावयत्व परुा नगरेमा आरु् गछुय भनी शजम्मा लिन े
व्यशििाई बझुाउछ । 

ट) "दलित समदुाय " भन्नािे नेपाि सरकारबाट सशुचकृत दलित जात जालत सम्झन ुपदयछ । 



ठ) "व्यवसाय वा उद्यम " भन्नािे यस काययववलिको अनसूुची -१ मा उल्िेि हररएका 
व्यवसायमा  श्रम तथा पुजँी िगानी  गरर गररएको कायय सम्झन ुपछय । 

ड) "समहु " भन्नािे र्रक र्रक पररवारका सदस्य  लमिेर उद्यम संचािन गनय गठन गरेको 
समहुिाई बझुाउछ । 

ढ) "ववत्तीय संस्था" भन्नािे स्वरोजगार काययक्रम संचािनको िालग ऋण िगानी तथा असिुी 
िगायतको बैवकंग काययहरु गनय  कोन्ज्योसोम गाउँपालिकािे छनौट गरी सम्झौता  गरेको 
बैंक, बचत तथा ऋणिप कारोवार  गने ववत्तीय संस्था सम्झन ुपछय । 

ण) "सेवा प्रदायक संस्था" भन्नािे छनौट भएका ऋणीहरुको प्रारशम्भक पवहचान गने, व्यवसावयक 
शशप तथा ब्यबस्थापकीय क्षमता ववकास गनय, उद्यम संचािन तथा ऋण असिुीको लनयमन 
गने िगायत अन्जय तोवकएका काययहरु गनय कोन्ज्योसोम गाउँपालिका संग सम्झौता गरेको 
सरकारी संस्थािाई सम्झन ुपछय । 

त) टोि ववकास संस्था भन्निे हनु साझेदारी काययक्रमको अविारणा अनरुुप सामाशजक पररचािन 
प्रकृयाबाट गठठत कोन्ज्योसोम गाउँपालिकामा सशुचकृत एबं ऋण िगानीका िालग  सम्बशन्जित 
ऋणीिाई सामाशजक लितो प्रदान गरी सोर्ररस गने सामदुावयक संस्थािाई सम्झन ुपछय ।  

३. उद्दशे्य : यस काययववलिका उदे्दश्य देहाय बमोशजम रहेको छ । 

क) िशक्षत व्यशि वा समहुिाई व्यवसाय संचािनको िालग आवश्यक पने सहलुियत ऋण प्रदान 
गने । 

ि) िशक्षत व्यशि वा समहुको िालग स्वदेशमा रोजगारीको अवसरहरु शृजना गनय सहयोग 
पयुायउने । 

ग) कृवषजन्जय, पशजुन्जय, कृवष सहकारी जन्जय स्थानीय स्रोत सािनमा आिाररत घरेि ुतथा कुटीर  
उद्योग उत्पादन र उत्पादकत्वमा  बरृ्धदी गने । 

घ) िशक्षत व्यशि वा समहुको आय आजयनको टेवा पयुायई पररवारको  जीवनस्तरमा सिुार 
ल्याउन सहयोग पयुायउने । 

पररच्छेद २ 

कोषको व्यवस्था 

४. यस काययक्रमको  िालग देहायका श्रोतबाट कोषको  व्यवस्था हनुछे। 

क) सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट कोषका िालग प्राप्त अनदुान । 

ि) राविय तथा अन्जतराविय दात ृलनकायबाट प्राप्त हनुे रकम । 



ग) ववलभन्न ववत्तीय संस्थाबाट प्राप्त अनदुान तथा ऋण रकम । 

घ)  गाउँ सभाबाट कोषका िालग ववलनयोजन रकम । 

ङ) कोष पररचािनबाट प्राप्त आम्दानी । 

च)  गाउँपालिका रहेको घमु्ती कोष (गाउँ साझेदारी काययक्रम) 

छ) अन्जय श्रोतबाट प्राप्त रकम । 

 

पररच्छेद ३ 

प्रस्ताव छनौट तथा कायायन्जवयन प्रकृया 
 

५. ऋण प्रवाहका िालग देहायको प्रकृया अबिम्वन गरीन ेछ । 

क) कायायियिे प्रस्ताव पेश गनय सावयजलनक सूचना आह्वान गने छ । 

ि) प्रस्ताव पेश गनय इच्छुक व्यशि वा समहुिे वडाको लसर्ाररस साथै अन्जय आवश्यक 
कागजात संिग्न रािी प्रस्ताव  पेश गनुय पनेछ । 

ग) िोतो   राख्न नसक्ने ऋणीको प्रस्तावको हकमा लनजिे आफ्नो दावयत्व परुा नगरेमा आरु् 
गछुय भनी शजम्मा लिने  जमालनको वववरण अलनवायय रुपमा पेश गरेको हनु ुपनेछ । 

घ) तोवकएको म्याद लभत्र पेश भएका प्रस्ताव उपर सोर्ररस सलमलतिे अर्धययन गरी योग्य र 
उपयिु प्रस्ताविाई छनौट सलमलतमा पेशा गनय पनेछ । सोर्ररस गदाय देहायको आिरमा 
मलु्यांकन गरेर लसर्ाररस गनय पनेछ । 

अ.  स्थानीय श्रोत र स सािनको उच्चतम प्रयोग हनुे      १५ अंक  

आ. बजारको सरि पहुंचा र सलुनशितता भएको   १० अंक  

इ. थप रोजगारीको लसजयना हनुे     १० अंक  

ई. िशक्षत वगयिाई प्रत्क्ष िाभ पगु्ने    ५ अंक 

उ. जोशिम कम  रहने उद्यम     ५ अंक  

ऊ. पवुय अनभुव तथा ववशेष लसप     ५ अंक 

कुि अंक        ५० अंक  

 

ङ)  लसर्ाररस सलमलतबाट लसर्ाररस भई आएको प्रस्तावहरु उपर छनौट सलमलतिे अर्धययन 
गरी योग्य प्रस्ताविाई ऋण सहयोगको िालग अशन्जतम लनणयय गनेछ । 



च)  छनौट सलमलतिे गरेको लनणययको काययन्जवयन गने प्रमिु  शजम्मेवारी सामाशजक ववकास 
शािाको हनुेछ र यस शािािे छनौट सलमलतबाट िगानीका िालग योग्य उद्यमीिाई 
व्यवसायको प्रकृलत अनसुार गाउँपालिका स्वयंबाट वा ववत्तीय संस्थाबाट ऋण लिने प्रकृया 
आगाडी बढाउने छ  । 

 

पररच्छेद ४ 

प्रस्ताव छनौट तथा कायायन्जवयन प्रकृया 
६. यस कोषबाट ऋण िगानी गदाय देहाय बमोशजम लसमा लनिायरण गररन ेछ । 

क) एकि व्यवसाय िालग अलिकतम      रु. १०००००/- 

ि) २ वा सो भन्जदा बढी लमिेर उद्यम गनयको िालग अलिकतम  रु २०००००/- 

ग) यस काययववलि बमोशजम िगानी गररएको ऋणको असिुी अविी सािारणतया बढीमा एक 
वषयको रहने छ । तर व्यवसायको प्रकृलत अनसुार कुनै व्यवसायको ऋण असिुी एक 
वषय भन्जदा बढी बनाउन सोर्ररस सलमलत र छनौट सलमलतिाई उशचत िागेमा यो बुंदािे 
अबरोि ठानेको मालनने छैन । 

घ) एक पटक ऋण लिई सकेका व्यशि तथा समहुिे सो ऋणको  पणुय असिुी नहुँदा सम्म 
अको प्रस्ताव पेश गनय पाउने छैनन । 

ङ) स्वीकृत प्रस्तावमा उल्िेि भए बमोशजमको भन्जदा लभन्न प्रकृलतको उद्यममा ऋण िगानी  
गनय पाइने छैन । 

च) ववत्तीय संस्था मार्य त संचािन  हनुे उद्यमीको हकमा िगानी ऋणको ब्याज दर, ऋण 
िगानीको क्षेत्रहरु, ब्याज वर्ताय, ब्याज लमन्जहा, जमानी वा लितो र वीमा िगायतका 
ववषयको प्रश्त्ताको िालग गाउँपालिका र ववत्तीय संस्था लबच काययक्रम संचािन पवुय नै 
सम्झौता हनु ुपनेछ । 

 

पररच्छेद ५ 

कजायका िालग योग्यता तथा शतय सम्बन्जिी व्यवस्था 
७. योग्यता तथा  शतय  : 

(१) यस काययववलि बमोशजम ऋण प्राप्त गनय  स्थायी िेिा नम्बर प्रमाण पत्र लिएको, 
कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको काययपालिकाको कायायियबाट व्यवसाय दताय प्रमाण पत्र  



प्राप्त गरेको, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रका बैंकहरुको कािोसशुचमा नपरेको 
स्व:होषण, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका लभत्र स्थायी बसोबास गरररहेको देहाय बमोशजमको 
न्जयनुतम योग्यता एबं शतय पूरा गरेको हनु ुपनेछ । 

क) व्यवसावयक कृवष तथा पशपुन्जछी कजाय  

१. व्यशिको हकमा १८ वषय उमेर परुा भएको  

२. अनसूुची २ बमोशजम जमानी सम्बन्जिी कागजात अलनवायय रुपमा पेश गरेको हनु ु
पने । 

३.  अनसूुची ३ बमोशजम उद्यम संचािन तथा ऋण उपयोग सम्बन्जिी प्रस्ताब  

ि) घरेि ुतथा साना कुटीर उद्यग कजाय 
१. व्यशिको हकमा १८ वषय उमेर परुा भएको  

२. अनसूुची २ बमोशजम जमानी सम्बन्जिी कागजात अलनवायय रुपमा पेश गरेको हनु ु
पने । 

३.  अनसूुची ३ बमोशजम उद्यम संचािन तथा ऋण उपयोग सम्बन्जिी प्रस्ताब  

४. मान्जयता प्राप्त संस्थाबाट प्राप्त घरेि ुतथा साना कुटीर उद्यग संचािन सम्बन्जिी 
प्रमाणपत्र 

 

ग) मवहिा उद्यमशशिता कजाय  

१. व्यशिको हकमा १८ वषय उमेर परुा भएको  

२. अनसूुची २ बमोशजम जमानी सम्बन्जिी कागजात अलनवायय रुपमा पेश गरेको हनु ु
पने । 

३. अनसूुची ३ बमोशजम उद्यम संचािन तथा ऋण उपयोग सम्बन्जिी प्रस्ताब   

४. मान्जयता प्राप्त संस्थाबाट प्राप्त घरेि ुतथा साना कुटीर उद्यग संचािन सम्बन्जिी 
प्रमाणपत्र 

घ) दलित तथा अल्पसंख्यक समदुाय व्यवसाय ववकास कजाय  

१. व्यशिको हकमा १८ वषय उमेर परुा भएको  

२. अनसूुची २ बमोशजम जमानी सम्बन्जिी कागजात अलनवायय रुपमा पेश गरेको हनु ु
पने । 

३. अनसूुची ३ बमोशजम उद्यम संचािन तथा ऋण उपयोग सम्बन्जिी प्रस्ताब  

४. दलित तथा अल्पसंख्यक समदुाय लभत्र परेको लसर्ाररस 



५. दलित तथा  अल्पसंख्यक समदुायिे संचािन गदै आएको परम्परागत पेशामा 
आिाररत हनु ुपने  

(२) यस काययववलि बमोशजम प्रदान हनु ेऋण सम्बलित उद्यमीिे कुनै एक प्रकारको उद्यम 
संचािनका िालग मात्र उपिब्ि हनुेछ । 

(३) यस  काययववलि बमोशजम ऋण लिने लनवेदनिे नेपाि सरकार व प्रदेश सरकारको 
सहलुियत ऋण अनदुान प्रदान गने प्रकृलतका अन्जय कुनै पलन ऋण लिएको हनु ुहदैुन ।  

 

 

 

 

 

 

पररच्छेद ६ 

लसर्ाररस सलमलत र छनौट सलमलतको गठन तथा काम कतयब्य अलिकार 

८.पररच्छेद १ को दर्ा २ (च) अनसुारको लसर्ालसर  सलमलतमा देहाय अनसुारको 
प्रलतलनलित्व रहेनछ । 

क. प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत   अर्धयक्ष  

ि. कृवष/ पश ुशािा प्रमिु    सदस्य  

ग. सामाशजक ववकास शािा प्रमिु   सदस्य सशचव  

प्रस्तावनाको सलमलतिे आवश्यकता अनसुार अन्जय शािा प्रमिु वा सम्बशन्जित वडा सशचविाई पलन 
आमशन्जत्रत सदस्यको रुपमा बैठकमा बोिाउन सक्नेछ । 

८.१ यस सलमलतको काम कतयब्य अलिकार देहाय बमोशजम हनुेछ । 

क) सामाशजक शािािे तयार गरेको ररतपूवयक पेश भएका प्रस्तावहरु उपर दर्ा ५ ग 
बमोशजम मलु्यांकन गने र उपयिु ठहरीएका प्रस्तावहरुको सचुी तयार गने । 

ि) उपयिु प्रस्तावहरुिाई ऋण िगानी गनय छनौट सलमलतमा लसर्ाररस गने लनणयय गने 
। 

ग) िगानी भएका उद्यमहरुको लनयलमत अनगुमन गने । 



घ) ऋण असिुी हनु नसकेमा उद्यमीहरुको िालग असिु उपर सम्बन्जिी कारवाहीको 
िालग छनौट सलमलतिाई प्रलतबेदन गने । 

ङ) स्वरोजगार काययक्रम संचािन प्रभावकारी बनाउन छनौट सलमलतिाई नीलतगत 
पषृ्ठपोषण गने । 

च) छनौट सलमलत र गाउँपालिका कायायियका लनदेशनहरु कायायन्जवयनमा ल्याउने  

छ) अन्जय तोवकएको कामहरु गने । 

बैठक उपशस्थत हनु े पदाठिकारीहरुिाई गाउँपालिकाको लनयमानसुार बैठक भत्ता 
उपिब्ि गराउन सवकनेछ । 

९. पररच्छेद १ को दर्ा २ (छ) अनसुारको छनौट  सलमलतमा देहाय अनसुारको प्रलतलनलित्व 
रहेनछ । 

 

क) गाउँपालिका प्रमिु        अर्धयक्ष 

ि) गाउँपालिका उपप्रमिु        सदस्य 

ग) गाउँपालिका प्रमिु तोकेको काययपालिका मवहिा सदस्य एक जना   सदस्य 

घ) गाउँपालिका प्रमिु तोकेको काययपालिका दलित सदस्य एक जना    सदस्य 

ङ) पररच्छेद १ को बुंदा नं. २ बमोशजम ववत्तीय संसथाको प्रमिु एक जना  सदस्य 

च) गा. पा. लभत्र बचत तहत ऋण वा सामाशजक पररचािनमा वक्रयाशीि गैर सरकारी 
संस्था वा सहकारीहरू मर्धये गाउँपालिका प्रमिुिे तोकेको एक जना   सदस्य 

छ) प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत       सदस्य सशचव 

सलमलतिे आवश्यकता अनसुार सम्बशन्जित क्षेत्रको  ववज्ञिाई आमशन्जत्रत सदस्यको रुपमा बोिाउन 
सक्नेछ । 

९.१ यस सलमलतको काम कतयब्य अलिकार देहाय बमोशजम हनुछे  

क) लसर्ालसर सलमलतिे पेश गरेको प्रस्ताबहरु दर्ा ५ ग बमोशजम मलु्यांकन भए 
नभएको यवकन गने र उपयिु िागेका प्रस्तावहरुको सचुी तयार गने । 

ि) सचुी बमोशजम उपयिु प्रस्तावहरुको ऋण िगानी गनय कोषमा पयायप्त रकम 
भए नभएको सलुनशित  गने । 



ग) ऋण िगानी गनय योग्य प्रस्तावको सम्बन्जिमा लनणयय गरी काययन्जवयनमा िालग 
सम्बशन्जित शािािाई लनदेशन गने । 

घ) िगानी भएका उद्यमहरुको लनयलमत सपुररवेक्षण गने । 

ङ) ऋण असिुी हनु नसकेका उद्यमीहरुको िालग असिु उपर सम्बन्जिी  
कारवाहीको िालग सशचवाियिाई लनदेशन ठदने । 

च)  स्वरोजगार काययक्रमको िालग आवश्यक कोष बढाउन बाह्य लनकायहरु लबच 
समन्जवय र सहकाययका लनशम्त गाउँ काययपालिकािाई नीलतगत सझुाब ठदने 
तथा पषृ्ठपोषण गने । 

छ)  गाउँ काययपालिकाका लनदेशनहरु काययन्जवयनमा ल्याउने  

ज) कोषबाट सम्पादन हनुे वावषयक प्रलतबेदन गऊँ  काययपालिका समक्ष पेश गने 
। 

झ) अन्जय तोवकएको काम गने । 

बैठक उपशस्थत हनुे पदालिकारीहरुिाई गाउँपालिकाको लनयमानसुार बैठक भत्ता उपिब्ि 
गराउन सवकनेछ । 

पररच्छेद ७ 

कोषको िेिा पररक्षण 

१०. यस कोषको िेिा पररक्षण गाउँ काययपालिका अन्जय कोष वा काययक्रम सरह हनुेछ 
। कोषमा दात ृ  लनकायबाट प्राप्त रकको सम्बन्जिमा िेिा पररक्षण प्रलतबेदन सम्बशन्जित 
दात ृ   लनकायमा र समग्र प्रलतबेदन  गाउँ सभामा पेशा  गनुय पनेछ।प्रलतबेदन उपर 
औल्याइएका ववषयहरुको पररपािना गने शजम्मेवारी  गाउँ काययपालिका, छनौट सलमलत, 
सोर्ररस सलमलत र सशचवाियको हनुेछ । 

पररच्छेद ८ 

असिुी प्रकृया 
 

११. ऋण असिुीक िालग देहायका ववलिहरु अविम्बन गररनेछ। 

क) छनौट भएका उद्यमीिाई १ वषयको ऋण दीने छ । ऋण असिुीको िालग 
उद्यमको प्रकृलत हेरेर ऋण असिुी तालिका बनाईनछे । 

ि) ववत्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको हकमा तोवकएको समय लभत्र वकस्ता नबझुाउने 
ऋणीबाट ऋण असिुी बैंकसंग गररएको सम्झौता बमोशजम हनुेछ । 



ग)  गाउँपालिकाबाट लिएको ऋणको हकमा तोवकएको समय लभत्र वकस्ता नबझुाउने 
ऋणीबाट ऋण असिुी गाउँपालिकाको काननु बमोशजम  हनुेछ । 

घ) ववशेष पररशस्थलतका ऋणहरुको ब्याज, हजायना र अन्जय शलु्कको लमन्जहाका 
सम्बन्जिमा काययपालिकाको लनणयय बमोशजम हनुेछ । 

ङ) ववत्तीय संस्थाको तर्य बाट लनयलमत रुपमा  गररने काययका अलतररि सो ऋण 
असिुीमा आवश्यक मैशिक स्मरण गराउने, पत्राचार गने, ताकेता गने िगायतका 
काययमा सम्बशन्जित टोि ववकास संस्था, सशचवािय, सम्बशन्जित वडा कायायिय, सेवा 
प्रदायक संस्था र कोन्ज्योसोम गाउँ  काययपालिकाको पलन शजम्मेवारी हनुेछ । 

च) ववत्तीय संस्था मार्य त ऋण लिएको उद्यमीिे ऋण असिुी  तालिका बमोशजम साँवा  
तथा  ब्याज भिुानी गदै गएमा ऋणीिे लतरेको ब्याज बराबरको रकम मात्र 
ऋणीको तर्य बाट गाउँपालिकािे व्यहोरी ऋणीिाई सहलुियत ठदनेछ । 

 

 

 

 

 

पररच्छेद ९ 

ववववि 

१२.सहयोग गनुयपने : यसकाययववलि बमोशजम संचािन काययक्रममा आवश्यक सहयोग गनुय सम्बशन्जित 
सबैको कतयब्य हनुेछ । 

१३. काययववलिको पािना :  यसकाययववलिको काययन्जवयन सन्जदभयमा गाउँपालिका र गाउँपालिकाको 
लनदेशन सम्बि सबैको पािना गनय पनेछ ।  

१४. काययववलिको संसोिन गनय सवकन े : गाउँ काययपालिकािे आवश्यकता अनसुार यो काययववलि 
संशशिन गनय सक्नेछ । 

१५. बािा अड्काउ रु्काउन े : यो काययववलिको काययन्जवयनमा कुनै बािा आइपरेमा गाउँ 
काययपालिकािे  बािा अड्काउ रु्काउन सक्नेछ । 

 



अनसूुची १ 

(पररच्छेद ३ को दर्ा ५ ि संग सम्बशन्जित) 
प्रस्ताव पेशको िालग ठदइन ेलनवेदन ढाचंा 

श्री संयोजक्य,ु          लमलतिः 
लसर्ाररस सलमलत, 
स्वरोजगार काययक्रम  

कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको कायायिय, चौघरे, िलितपरु 

 

ववषय: स्वरोजगारका िालग उद्यम संचािन गनय प्रस्ताव पेशा गरेको  बारे । 

 

प्रस्ततु ववषयमा म/हामी तपलसिकाव्यशििे...........................को ................................ 
पालिका वडा नं. ........ शस्थत टोि .................... (उद्यम /व्यवसाय नामको) संचािन गरी 
स्वरोजगार बन्नका लनशम्त  कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको स्वरोजगार काययक्रम संचािन काययववलि 
२०७७ क शतयहरु पािना गनय तायर भई तपशशिको वववरण सवहतको कागजात संिग्न गरी यो 
लनवेदन पेश गरेको छु/छौँ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

संिग्न कागजातहरु : 
१. नेपािी नागररकताको प्रलतलिवप 

२. कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको स्थायी बालसन्जदा िलु्ने प्रमाण (नागरीकटा अन्जयत्र स्थान उल्िेि 
भएकाका िालग मात्र) 

३. सम्बशन्जित वडा कायायियबाट बेरोजगारी हो भनी ऋण िगानीको िालग गरुएको लसर्ाररस  

४. जमानी बस्नेको कागज (अनसूुची २ बमोशजम ) 

५. संचािन गररने उद्यमको प्रस्ताका (अनसूुची ३ बमोशजम) 

लनवेदकको 
 

 

नाम थर 

 

 

स्थायी ठेगाना  

 

 

दस्तित  



अनसूुची २ 

(पररच्छेद ३ को दर्ा ५ ग संग सम्बशन्जित) 
जमानी बस्नकेो कागजको ढाचंा 

 

लिशितम ् हामी/म तपलसिका मालनसहरु आगे .............................. को 
नाती/नालतनी..................... को छोरा/छोरी ...................... को पत्नी/बहुारी .................... 
शजल्िा ..................... गा.पा./न.पा. वडा नं.......  टोि .......... घर भै हाि  ................. 
शजल्िा ..................... गा.पा./न/पा. वडा नं ....बस्ने वषय .......... को श्री 
................................. िे कोन्ज्योसोम गाउँपालिका द्वारा संचालित स्वरोजगार काययक्रमबाट ऋण 
लिनका िालग हामी/म तपलसिका मालनसहरुिाई जमानी बसी ठदन अनरुोि गनुय भएकोमा लनजको 
कुरा हामीिाई शचत्त बझु्यो । लनजिाई हामी/म राम्रो संग शचन्जछु/शचन्जदछौँ । साथै हामी/म लनजिे 
यस गाउँपालिकासंग स्वरोजगार काययक्रम अन्जतरगत लिएको ऋण रकमको िालग लनजको जमानी हनु 
तयार छु/छौँ । लनज ऋणीिे यस गाउँपालिकासंग लिएको ऋण रकम लनजिे नलतरे नबझुाएमा सो 
को दावयत्व बहन गनय मन्जजरु छु/छौँ ।नलतरे नबझुाएमा मेरो/हाम्रो िाताबाट वा घर घरानाबाट 
असिु उपर गरी लिएमा समेत मन्जजरु छ भनी बाया वकनारमा साक्षीहरुको रोहबरमा यस कोन्ज्योसोम 
गाउँपालिका वडा नं. ...... को वडा सलमलतको कायायिय .......................... बसी यो जमानी 
भएको कागज िेिी सवह छाप गरी कोन्ज्योसोम गाउँपालिका स्वरोजगार काययक्रमिाई ठदयौँ । 

तपलसि 

.............................. को नाती/नालतनी..................... को छोरा/छोरी ...................... को 
पत्नी/बहुारी .................... शजल्िा ..................... गा.पा./न.पा. वडा नं.......  टोि .......... 
घर भै हाि  ................. शजल्िा ..................... गा.पा./न/पा. वडा नं .... 
बस्ने वषय .......... को श्री .................................................................................... १  

 

.............................. को नाती/नालतनी..................... को छोरा/छोरी ...................... को 
पत्नी/बहुारी .................... शजल्िा ..................... गा.पा./न.पा. वडा नं.......  टोि .......... 
घर भै हाि  ................. शजल्िा ..................... गा.पा./न/पा. वडा नं .... 
बस्ने वषय .......... को श्री .................................................................................... २ 

 

 

 

इलत सम्बत ्................. साि ...............मवहना........... गते ..................... रोज शभुम ् 

 

  



अनसूुची ३ 

(पररच्छेद ३ को दर्ा ५ ि संग सम्बशन्जित) 
उद्यमको प्रस्ताव 

१. उद्यमको नाम : .............................................. 
उद्यम संचािन गररने ठेगाना : .......................... न.पा./गा/पा. वडा नं. ............ 
तालिम प्राप्त/अप्राप्त ............................................. 

२. उद्यम :  

नयाँ            : 
चाि(ुथप िगानी वा पररस्कृत ) : 
उद्यमको प्रकृलत : 
   उत्पादनमिुक  : 
   प्रसोिन(Valu Added) : 

   सेवामिुक  : 
   व्यापारजन्जय    : 

अन्जय         : 
 उत्पाठदत बस्त ुवा सेवाको बजार : 
 कच्चा पदाथय : स्थानीय/बाह्य  

श्रम      : स्थानीय/बाह्य 
३. िगत :  

क) स्थीर पूजी  

I. मेशशन    रू ...................... 
II. घर    रू ...................... 

III. जग्गा    रू ...................... 
IV. अन्जय   रू ...................... 

ि) चाि ुपूजी 
I. कच्चा पदाथय    रू ...................... 

II. ्यािा     रू ...................... 
III. लबजिुी पानी ममयत संभार रू ...................... 
IV. तिब    रू ...................... 



ग) कुि पूजी 
कुि चाि ुपूजी + कुि स्थीर पूजी    रू ...................... 

४. पूजीको श्रोत : 
क. स्विगानी  : 
ि. ऋण सवुविा : 

५.  उत्पादन (वावषयक)      रू ...................... 
क्र.स. उत्पाठदत वस्त/ुसेवाको वववरण  इकाइ जम्मा मलु्य 

    

    

 जम्मा उत्पादन िागत   

 

६. वावषयक लबक्री 
क्र.स. लबक्री हनुे वस्त/ुसेवाको वववरण  इकाइ दर  जम्मा मलु्य 

     

     

 जम्मा लबक्री मलु्य    

 

७. चि िचय : 
क. कच्चा पदाथय : 

क्र.स. कच्चा पदाथयको  वववरण  इकाइ दर  जम्मा मलु्य 

     

     

 जम्मा कच्चा पदाथय    

  

ि. ्यािा : 
क्र.स. ्यािाको  वववरण  इकाइ दर  जम्मा मलु्य 

     

     

 जम्मा ्यािा    

 

ग. ववद्यतु, पानी तथा इन्जिन                    रू .................... 
घ. ममयत सम्भार       रू .................... 
ङ. अन्जय       रू .................... 



कुि वावषयक चाि ुिचय      रू .................... 
 

 

ग. कुि मनुार्ा :  

वावषयक लबक्री – वावषयक चाि ुिचय 
घ. स्थीर िचय : 

i. तिब        रू .................... 
ii. घर भाडा      रू .................... 

iii. ववववि हसयकट्टी      रू .................... 
iv. ब्याज        रू .................... 

जम्मा स्थीर िचय       रू .................... 
ङ.िदु मनुार्ा :  

कुि मनुार्ा – जम्मा स्थीर िचय  

      च. जम्मा वावषयक उत्पादन िचय : कुि चाि ुिचय + कुि स्थीर िचय  

 

 

कायायिय प्रयोजनको िालग मात्र : 
 

क. जम्मा वावषयक उत्पादन िचय/ लबक्री      ....................% 

ि. मनुार्ा/लबक्री        ....................% 

ग. पी.भी. अनपुात(कुि मनुार्ा/लबक्री)     ....................% 

घ. बे्रक इभन लबन्जद ुमलु्यमा       रू .................... 
ङ. बे्रक इभन लबन्जद ुप्रलतशतमा       ....................% 

च. मलु्य अलभववृि : जम्मा लबक्री – जम्मा चाि ुिचय   रु .................... 
 जम्मा लबक्री 

 

  



अनसूुची ४ 
(पररच्छेद ३  र पररच्छेद ५ को ७(१) संग सम्बशन्जित) 

ऋण िगानी क्षते्रहरु 

 

क. व्यवसावयक कृवष तथा पशपुन्जछी ऋण िगानीका क्षते्रहरु : 
१. तरकारी उत्पादन, प्रशोिन, भण्डारण तथा लबक्री ववतरण, 
२. ववउ ववजन उत्पादन, प्रशोिन, भण्डारण  तथा लबक्री ववतरण, 
३. वनजन्जय व्यवसाय, पषु्प व्यवसाय तथा बागवानी, 
४. पशपुन्जछी पािन, 
५. अविच, टकी, हाँस, पािन र सोको मास ुएबं प्रशोिन, भण्डारण तथा लबक्री ववतरण, 
६. र्िरु्ि उत्पादन, प्रशोिन, भण्डारण तथा लबक्री ववतरण, 
७. मत्स्यपािन, भण्डारण तथा लबक्री ववतरण, 
८. च्याउ उत्पादन, प्रशोिन, भण्डारण तथा लबक्री ववतरण, 
९. पशबुिशािा, मासजुन्जय उत्पादन,सोको प्रशोिन, भण्डारण तथा लबक्री ववतरण,  

१०. दगु्ि उत्पादन, प्रशोिन, भण्डारण तथा लबक्री ववतरण,  

११. जडीबटुी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावार उत्पादन, प्रशोिन, भण्डारण तथा लबक्री ववतरण,  

१२. उि,ु कर्ी, अदवुा, बेसार, जैतनु, सूययमिुी, िोिा, आल्िो, िेती तथा वयनीहरुको 
उत्पादन, प्रशोिन, भण्डारण तथा लबक्री ववतरण,  

१३. पषु्प व्यवसाय, 
१४. मौरी पािन व्यवसाय, 
१५. जै,र्ापर,लसिाम उत्पादन, प्रशोिन, भण्डारण तथा लबक्री ववतरण, 
१६. प्राङगाररक तथा जैववक मि उत्पादन तथा लबक्री ववतरण  

१७. कपास, उन,रेसम िेती/ उत्पादन, प्रशोिन तथा लबक्री ववतरण, 
१८. भेडा, च्याङग्रा, र चौरी िगायतको उनको उत्पादन, प्रशोिन तथा लबक्री ववतरण, 
१९. नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, र कोन्ज्योसोम गाउँपालिकािे समय समयमा थप 

गरेका अन्जय कृवष तथा पशपुन्जछीजन्जय व्यवसायहरु, 
२०. कृवष सहकारी संचािन भएकोमा सोवह बमोशजमका कामको िालग ववतरण  

ि. घरेि ुतथा साना कुटीर उद्योगको िालग ऋण िगानीका क्षते्रहरु  

१. हाते तथा िटेु्ट तान, 
२. अियस्वचालित तान, 



३. लसिाई, बनुाई, उनी पोशाक सम्बशन्जि कायय, 
४. लसकमी कायय, 
५. काठबाट किात्मक वस्त ुलनमायण गने कायय, 
६. बेत, बाँस र लनगािोका सामान तयार गने  कायय,  

७. हाते कागज उत्पादन, 
८. सनु, चाँदी, तामा, वपत्ति, र्िाम, जस्ता िातहुरुको कायय, 
९. गहना तथा मलुतय बनाउने कायय, 
१०. सेरालमक्स वा कुमािेको पेशागत कायय, 
११. छािा सम्बन्जिी पेश्गत कायय, 
१२. शचत्रकिा, कागज तथा स्थानीय स्रोत सािनमा आिाररत कायय र 

१३. प्रचलित औद्योलगक व्यवसाय एनिे परम्परागत घरेि ु उद्योग भनी पररभाषा गरेका 
सम्पूणय उद्योगहरु। 

ग. दलित तथा अल्पसंख्यक समदुायबाट संचािन हनु ेव्यवसायको ऋण िगानीका क्षते्रहरु 

१. परम्परागत बजाउने बाजा लनमायण, िररद तथा लबकी गनय,  

 २. लसिाई कटाई, लसिाई कटाई तालिम संचािन, लसिाई कटाई मेलसन िररद गनय, 

 ३. परम्परागत आय आजयन'का पेशाहरु, 

४. र्िाम, कोइिा आठद वस्त ुिररद लबक्री गनय, आरन बनाउन चावहने सामग्री िररद तथा 
लनमायण गनय,आरनको िालग यन्जत्रशािा लनमायण गनय 

५. जतु्ता बनाउन चावहने कच्चा पदाथय, प्रशोलित छािा, जतु्ता चप्पि, ब्याग आठद बनाउन 
कच्चा पदाथय  िररद एवं प्रशोिन र उत्पाठदत वस्तहुरु लबक्री ववतरण गनय 

 ६. परम्परागत रुपमा संचािन गररदै आएको काठबाट किात्मक वस्त ुलनमायण गने कायय 

७. बेत, बाँस र लनगािोका सामान तयार गने  कायय,  

८. परम्परागत सनु, चाँदी, तामा, वपत्तिका गहना एवं भाँडाकुडा बनाउने पसि तथा सो संग 
सम्बशन्जित कलिगढ़ सेवा 
९. सरसर्ाई पेशाको िालग चावहने सामानहरु िररद गनय 
१०. आफ्नो पखु्यौिी पेशािाई लनरन्जतरता ठदनको िालग चावहने कच्चा पदाथय िररद गनय,वस्त ु
तथा सेवा लबक्री गनय, व्यवसायको िालग सामवुहक यन्जत्रशािा लनमायण गनय र   



११. नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, तथा कोन्ज्योसोम गाउँपालिकािे समय समयमा तोकेक 
अन्जय पेशाहरु 

घ. मवहिा उद्यमशीिताका िगानीका क्ष्रते्रहरु  

१. यसै अनसूुची अन्जतरगत क,ि, र ग मा उल्िेि भइ मवहिा उद्यमीबाट संचािन भएका सबै 
व्यवसाय वा पेशाहरु  

२. नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, तथा कोन्ज्योसोम गाउँपालिकािे समय समयमा तोकेक अन्जय 
पेशाहरु 

 

आज्ञािे, 

ववकाश शमाय ररजाि 

प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत 


