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युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) ननयमावली, २०६५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन नमनत
२०६५।११।१९
सं शोधन
१.

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन)
(पहिलो सं शोधन) ननयमावली, २०६७

२.

२०६७।२।२६

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन)
(दोस्रो सं शोधन) ननयमावली, २०६९

२०६९।२।१

प्रशासकीय काययहवनध (ननयनमत गने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी
नेपाल सरकारले दे िायका ननयमिरु बनाएको छ ।

पररच्छे द १
प्रारम्भिक
१.

संम्िप्त नाम र प्रारभिः (१) यी ननयमिरुको नाम “युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष
(सञ्चालन)
(२)

२.

ननयमावली, २०६५” रिे को छ ।
यो ननयमावली तुरुन्त प्रारभि िुनेछ ।

पररिाषाः हवषय वा प्रसं गले अको अथय नलागेमा यस ननयमावलीमा–
(क)

“कोष” िन्नाले ननयम ३ बमोम्जम स्थापना िएको युवा तथा साना व्यवसायी
स्वरोजगार कोष सभझनु पछय ।

(ख)

“सनमनत” िन्नाले ननयम ६ बमोम्जमको कोष सञ्चालक सनमनत सभझनु पछय ।
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(ग)

“वेरोजगार” िन्नाले म्शिा आजयन लगायत कुनै पनन पेशा व्यवसायमा सं लग्न
नरिे को तथा कुनै आय आजयन गने काममा सं लग्न निएको व्यम्ि सभझनु
पछय ।

(घ)

“सम्िवालय” िन्नाले नेपाल सरकारले स्थापना गरे को युवा तथा साना व्यवसायी
स्वरोजगार कोष सम्िवालय सभझनु पछय ।

(ङ)

“तानलम ददने ननकाय” िन्नाले ननयम ११ को उपननयम (२) बमोम्जमको ननकाय
सभझनु पछय ।

(ि)

“हवम्िय सं स्था” िन्नाले प्रिनलत कानून बमोम्जम दताय िएको हवम्िय सं स्था
सभझनु पछय ।



(ि१) “सिकारी सं स्था” िन्नाले प्रिनलत कानून बमोम्जम दताय िएको सिकारी सं स्था
वा सं घ सभझनु पछय र सो शब्दले सिकारी बैङ्कलाई समेत जनाउँछ ।



(छ) “उपाध्यि” िन्नाले ननयम ८क. बमोम्जम नेपाल सरकारद्वारा ननयुि कोषको
उपाध्यि सभझनु पछय ।



(ज) “काययकारी ननदे शक” िन्नाले ननयम २३ बमोम्जमको काययकारी ननदे शक सभझनु
पछय ।

पररच्छे द २
कोषको स्थापना, उद्देश्य तथा प्रयोग
३.

कोषको स्थापनाः (१) युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष नामको एक कोष स्थापना
गररएको छ ।
(२) उपननयम (१) बमोम्जमको कोषमा दे िाय बमोम्जम प्राप्त रकम तथा वस्तुगत
सिायता रिने छनः–



दोस्रो सं शोधनद्वारा थप ।



पहिलो सं शोधनद्वारा थप ।
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(क)

नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम

(ख)

अन्तरायहिय सं घ सं स्थाबाट प्राप्त रकम

(ग)

नेपाली सं घ, सं स्था र व्यम्िबाट प्राप्त रकम

(घ)

बैङ्क, हविीय सं स्था तथा सिकारी सं स्थाबाट हवपन्न वगयमा लगानी गनय



ननधायररत रकमको कभतीमा एक प्रनतशत रकम,
(ङ)

लगानीवाट असुली रकम,

(ि)

अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम

।

(३) उपननयम (२) बमोम्जमको कोषमा जभमा िुने रकम सनमनतले बैंकमा एक खाता
खोली जभमा गनेछ ।
(४)

४.

उपननयम (३) बमोम्जमको खाताको सञ्चालन सनमनतले तोके बमोम्जम िुनेछ ।

कोषको उद्देश्यः कोषको उद्देश्य दे िाय बमोम्जम िुनेछः–
(क) व्यवसाहयक खेती तथा पशु, पं िी पालन, कृहष, वनजन्य तथा खानी उद्योग र



बिुमूल्य पत्थर उद्योग लगायतका हवषयमा तानलम प्रदान गने ,
(ख) शिर र वजार िेत्रमा ररक्सा, ठे लागाडा सेवा सञ्चालन तथा प्लम्भवङ्ग सेवा र



इले क्रोननक्स सामानको ममयत सभिार जस्ता साना तथा घरे ल ु व्यवसाय एवम
पसल सञ्चालन लगायतका सेवामूलक स्वरोजगार काययक्रमको लानग ऋण
उपलब्ध गराउने,
(ग)

परभपरागत सीप िएका कामी, साकी, दमाई, नधमाल, राजवंशी समेतलाई ऋण
लगानी गने,

(घ) द्वन्द्वपीनडत, अपाङ्ग वा घाइते व्यम्ि, वेपिा तथा शहिद पररवार, उत्पीनडत जानत,



जनजानत र िेत्र तथा महिलालाई ऋण लगानी गने,
(ङ)


स्वरोजगार काययक्रम सञ्चालन गनय िािने बेरोजगारलाई तानलम प्रदान गने ,

दोस्रो सं शोधनद्वारा सं शोनधत ।
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(ि)

स्थानीय कच्िा पदाथय र शीपमुलक पररयोजना र जुन िेत्रमा उत्पादन िुने िो
सोिी िेत्रमा खपत िुने पररयोजनालाई हवशेष प्राथनमकता ददने सभबन्धी कायय
गने,

(छ)


एक गाउँ एक उत्पादन सभबन्धी पररयोजनामा लगानी गने कायय गने,

(छ१) बैङ्क, हविीय सं स्था तथा सिकारी सं स्था माफयत युवा तथा साना व्यवसायी
स्वरोजगार काययक्रममा लगानी गने ,



(छ२) कोषको काम कारवािीका सभबन्धमा सरकारी तथा गैरसरकारी सं स्थािरुसँग
सिकायय गने,

(ज)

५.

नेपाल सरकारले तोकेको अन्य काययिरु गने ।

कोषको प्रयोगः कोषको प्रयोग दे िाय बमोम्जमका काययमा िुनेछः–
(क) कोषको उद्देश्य अनुसार काम गने एक पररवारमा एक जना व्यम्िलाई बैंक,



हविीय सं स्था तथा सिकारी सं स्थाबाट सिुनलयत व्याज दरमा हवना नधतो दुई
लाख रुपैयाँ सभम आवनधक ऋण उपलब्ध गराउन,


(क१) कोषको उद्देश्य अनुसार काम गने व्यम्ििरुले गठन गरे को समूिलाई प्रनत
पररवार एक जनािन्दा बढी व्यम्िले नपाउने र जनिी बढीमा दुई लाखमा
नबढ्ने गरी बैङ्क, हविीय सं स्था तथा सिकारी सं स्थाबाट पिास लाख रुपैयाँसभम
सिुनलयत ब्याज दरमा हवना नधतो आवनधक ऋण उपलब्ध गराउन,

(ख)

ऋणको बीमाको हप्रनमयम उपलब्ध गराउन,

(ग)

आवश्यक तानलम उपलब्ध गराउन,

(घ)

काययक्रमको प्रवयद्धनको लानग आवश्यक अनिमूम्खकरण काययक्रमिरुको सञ्चालन
गनय तथा स्वयं सेवकिरुको ननयुम्ि र पररिालन गनय,



दोस्रो सं शोधनद्वारा थप ।



दोस्रो सं शोधनद्वारा सं शोनधत ।
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(ङ)

कोषको प्रशासननक खिय गनय,

(ि)

अन्य आवश्यक कायय गनय ।

पररच्छे द ३
सनमनतको गठन र काम, कतयव्य तथा अनधकार


६.

सनमनतको गठनः (१) कोषको सञ्चालन र रे खदे ख गनयको लानग कोषमा एक सञ्चालक सनमनत
रिनेछ ।
(२) सनमनतमा दे िायका सदस्यिरु रिने छनः–
(क)

अथय मन्त्री

– अध्यि

(ख)

नेपाल सरकारद्वारा ननयुि व्यम्ि

– उपाध्यि

(ग)

सदस्य, राहिय योजना आयोग

– सदस्य

(सभबम्न्धत िेत्र िे ने)
(घ)

गिनयर, नेपाल राि बैंक

– सदस्य

(ङ)

सम्िव, अथय मन्त्रालय

– सदस्य

(ि)

सम्िव, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय

– सदस्य

(छ)

सम्िव, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय

– सदस्य

(ज)
(झ)
(ञ)



प्रमुख आनथयक सल्लािकार, अथय मन्त्रालय

– सदस्य

अध्यि, नबमा सनमनत

– सदस्य

अध्यि, नेपाल उद्योग वाम्णज्य मिासं घ

– सदस्य



पहिलो सं शोधनद्वारा सं शोनधत ।



नमनत २०६९।२।५ को राजपत्रमा प्रकाम्शत प्रधानमन्त्री तथा मम्न्त्रपररषद्को कायायलयको सूिना अनुसार नेपाल
सरकार (कायय हविाजन) ननयमावली, २०६९ मा श्रम तथा रोजगार रिेको ।



दोस्रो सं शोधनद्वारा सं शोनधत ।
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७.

(ट)

अध्यि, नेपाल बैङ्कसय एशोनसयसन

– सदस्य

(ठ)

अध्यि, नेपाल बीमक सं घ

– सदस्य

(ड)

अथय मन्त्रालयले तोकेको सो मन्त्रालयको सिसम्िव

– सदस्य

(ढ)

काययकारी ननदे शक

सनमनतको बैठकः (१)

– सदस्य–सम्िव

सनमनतको बैठक आवश्यकतानुसार बस्नेछ ।

(२)

सनमनतको बैठक अध्यिले तोकेको नमनत, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(३)

सनमनतको बैठकमा छलफल िुने हवषय तथा काययक्रम सहितको सूिना सदस्य–

सम्िवले नलम्खत वा मौम्खक रुपमा सवै सदस्यलाई ददनु पनेछ ।
(४)

सनमनतको बैठकमा सनमनतका बिुमत सदस्य उपम्स्थत िएमा सनमनतको गणपूरक

सं ख्या पुगेको मानननेछ ।
(५)

सनमनतको बैठकको अध्यिता सनमनतको अध्यिले र ननजको अनुपम्स्थनतमा

उपाध्यिले गनेछ ।
(६)

सनमनतको बैठकको ननणयय बैठकमा उपम्स्थत सदस्यको बिुमतद्वारा गररनेछ ।

(७)

सनमनतको बैठकको ननणयय ननणयय, पुम्स्तका (माइन्यू ट वुक) मा ले म्खनेछ ।

(८)

सनमनतको बैठकको ननणयय सदस्य–सम्िवले प्रमाम्णत गनेछ ।

(९)

सनमनतको बैठक सभबन्धी अन्य काययहवनध सनमनत आफैले ननधायरण गरे बमोम्जम

िुनेछ ।

८.

सनमनतको काम, कतयव्य र अनधकारः

सनमनतको काम, कतयव्य र अनधकार दे िाय बमोम्जम

िुनछ
े ः–
(क)

नेपाल सरकार, राहिय वा अन्तरायहिय सं घ सं स्थाबाट नगद वा वस्तुगत सिायता
स्वीकार गने ,
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(ख)

वेरोजगारिरुलाई स्वरोजगारतफय उन्मुख गराउन आवश्यक काययक्रम सञ्चालन
गने, गराउने,

(ग)

काययक्रम प्रवयद्धनको लानग अनिमूम्खकरण काययक्रम सञ्चालन गने एवं आवश्यक
स्वयं सेवकिरुको ननयुम्ि र पररिालन गने,

(घ)

सभबम्न्धत



बैङ्क, हविीय सं स्था तथा सिकारी सं स्थाले स्वरोजगार काययक्रम

सञ्चालन गनय ननयमानुसार स्वीकृत गरे को ऋण रकम त्यस्तो



बैङ्क, हविीय

सं स्था तथा सिकारी सं स्थालाई उपलब्ध गराउने,
(ङ)

ऋणको नबमा गररएकोमा सो को हप्रनमयम सभबम्न्धत बीमा कभपनीलाई ि ुिानी
ददने र िनत िएकोमा िनतपूनतय उपलब्ध गराउन आवश्यक पिल गने,

(ि)

कोषको उद्देश्य अनुसारको तानलम काययक्रम सञ्चालन गने ननकाय तोक्ने र
सोको लानग आवश्यक व्यवस्थापन गने,

(छ)

कोषको रकमबाट ऋण नलई सञ्चानलत स्वरोजगार काययक्रमिरुको ननरीिण,
अनुगमन र मूल्याङ्गन गने, गराउने,



(छ१) बैङ्क, हविीय सं स्था तथा सिकारी सं स्थाले युवा स्वरोजगार काययक्रममा लगानी
गने वातावरण बनाउन स्थानीय स्तरमा सियोगी सं स्थािरुको सं यन्त्र ननमायण
गने,



(छ२)

कोषको काम कारवािीका सभबन्धमा सरकारी तथा गैरसरकारी

सं स्थासँग समन्वय गने ,


(छ३) कोषको सं गठन सं रिना स्वीकृत गने,

(ज)



कोषको उद्देश्य प्रानप्तको लानग अन्य आवश्यक काम गने , गराउने ।

८क. उपाध्यि सभबन्धी व्यस्थाः (१) कोषको एक जना उपाध्यि रिनेछ ।



दोस्रो सं शोधनद्वारा सं शोनधत ।



पहिलो सं शोधनद्वारा थप ।



दोस्रो सं शोधनद्वारा थप ।

7

www.lawcommission.gov.np

(२) उपननयम (५) बमोम्जमको नसफाररस सनमनतबाट नसफाररस िएका व्यम्ििरु
मध्येबाट एकजनालाई नेपाल सरकार, मम्न्त्रपररषद्ले उपाध्यिमा ननयुि गनेछ ।
(३) उपाध्यिको कोषको पूणक
य ालीन पदानधकारी िुनछ
े ।
(४) उपाध्यिको योग्यता दे िाय बमोम्जम िुनेछः–
(क)

नेपाली नागररक िएको,

(ख)

मान्यताप्राप्त म्शिण सं स्थाबाट अथयशास्त्र, व्यवस्थापन वाम्णज्य शास्त्र
हवषयमा कभतीमा स्नातकोिर उपानध िानसल गरे को,

(ग)

कुनै राजनीनतक दलको सदस्य नरिे को,

(घ)

पैंतालीस वषय उमेर पूरा िएको ।

(५) उपाध्यिको ननयुम्िको लानग नेपाल सरकार समि नसफाररस गनय दे िाय
बमोम्जमको नसफाररस सनमनत रिनेछः–
(क)

राहिय योजना आयोगका उपाध्यि

– सं योजक

(ख)

राहिय योजना आयोगको सदस्य

– सदस्य

(रोजगारी िे ने)
(ग)

सम्िव, अथय मन्त्रालय

– सदस्य

(६) उपननयम (५) बमोम्जमको नसफाररस सनमनतले उपननयम (४) बमोम्जमको योग्यता
पुगका व्यम्ििरुमध्येबाट उपाध्यिको लानग तीन जनाको नाम नसफाररस गनेछ ।
(७) उपाध्यिको कायायवनध

िार वषयको िुनेछ र ननजको पुनः ननयुम्ि िुन



सक्नेछ ।
(८) उपाध्यिको खास कारवािी सन्तोषजनक निएमा नेपाल सरकारले ननजलाई
जुनसुकै बखत िटाउन सक्नेछ ।
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(९) उपननयम (८) बमोम्जम िटाउनु अम्घ उपाध्यिलाई आफ्नो सफाईको सबूत पेश
गने मौका ददनु पनेछ ।
(१०) उपाध्यिको पाररश्रनमक, ििा तथा अन्य सुहवधा नेपाल सरकारले तोके बमोम्जम
िुनेछ ।
(११) उपाध्यिको काम, कतयव्य र अनधकार दे िाय बमोम्जम िुनेछः–
(क)

सनमनतको ननणयय कायायन्वयन गने, गराउने,

(ख)

सनमनतको बैठकमा पेश गनुय पने हवषयसूिी स्वीकृत गने,

(ग)

कोषमा जभमा िएको रकमको उच्ितम उपयोग गने ,

(घ)

बैंक, हविीय सं स्था तथा सिकारी सं स्था र अन्य सरोकारवालासँग



समन्वय गने ।
(१२) यस ननयममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्खएको िए तापनन नागररक जीवनमा
असाधारण प्रनतिा दे खाएका व्यम्िलाई उपननयम (४) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) को योग्यता
लागू निुने गरी उपननयम (५) बमोम्जमको नसफाररस सनमनतको नसफाररसमा मम्न्त्रपररषद्ले
उपाध्यिको ननयुम्ि गनय सक्नेछ ।

पररच्छे द ४
कोषले सञ्चालन गने काययक्रमको काययहवनध
९.

स्वयंसेवक वा सियोगी संस्थाको ननयुम्ि र पररिालनः (१) कोषको काययक्रमको प्रवयद्धन गनय
कोषले पिििर वटै म्जल्लामा एक—एक जना स्वयंसेवक वा सियोगी सं स्था ननयुम्ि गनेछ ।
(२)

स्वयं सेवक वा सियोगी सं स्थाको छनौट गदाय पररयोजना हवकास गनय सक्ने,

स्थानीय स्तरमा पररिानलत िुन सक्ने, तानलम काययक्रम सञ्चालन गनय सक्ने जस्ता हवशेषतालाई
आधार मानन स्थानीय व्यम्ि वा सं स्था मध्येबाट छनौट गररनेछ ।
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(३)

स्वयं सेवक वा सियोगी सं स्थाको ननयुम्ि करारमा तोहकएको सुहवधा ददने गरी

आवनधक समयको लानग गररनेछ ।
(४)

स्वयं सेवक वा सियोगी सं स्थािरु कोषप्रनत जवाफदे हि िुनेछन ।

(५)

स्वयं सेवक वा सियोगी सं स्थाले कोषको उद्देश्य अनुरुपको काययक्रम प्रवयद्धन

गनय अनिमूम्खकरण काययक्रम, पररयोजना हवकास सभबन्धी तानलम र अन्य प्रिारात्मक तथा
िेतनामूलक काययक्रमिरु सञ्चालन गनुय पनेछ ।

१०.

लम्ित समूिः कोषको उद्देश्य बमोम्जम बेरोजगार व्यम्ि लम्ित समूि िुनेछ ।

११.

व्यवसाहयक तानलमको हवषयवस्तु र तालीम ददने सं स्थाः (१) व्यवसाहयक खेती तथा पशुपंिी
पालन, कृहष तथा वनजन्य उद्योग वा सेवामूलक प्रकारका स्वरोजगार व्यवसाय तानलमका
हवषयवस्तु िुनेछन ।
(२)

उपननयम (१) मा उम्ल्लम्खत हवषयमा तानलम सञ्चालन गरररिे का सरकारी

ननकाय, अन्तरायहिय तथा राहिय गैरसरकारी सं स्थािरुको पूवस
य ूिी तयार गररनेछ ।
(३)

उपननयम (२) बमोम्जमका सं स्था छनौट गदाय सकेसभम स्थानीय स्तरमा

ननःशुल्क रुपमा तानलम सञ्चालन गरररिे का र गनय िािनेसंस्थालाई हवशेष प्राथनमकता
ददइनेछ ।
(४)

तानलम ददने ननकायलाई औम्ित्यताको आधारमा कोषले तानलम सामग्री र

अनुदान वस्तुगत सिायता आवश्यकतानुसार उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(५)
उपननयम

उपननयम (३) बमोम्जम छनौट िएका तानलम ददने ननकायले वेरोजगारिरुलाई
(१) बमोम्जमको हवषयवस्तुमा व्यविाररक हकनसमको अल्पकानलन तानलम ददनु

पनेछ ।
(६)

यस ननयममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेम्खएको िएतापनन वेरोजगार ऋणीको

लानग आवश्यक पररयोजना हवकास (प्रोजेक्ट डे िलप्मेण्ट) गने सभबन्धी अनिमूम्खकरण तानलम
सभबम्न्धत व्यम्िलाई ददनु सभबम्न्धत हवम्िय सं स्थाको कतयव्य िुनेछ ।
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१२.

ऋण लगानीः (१) वेरोजगार ले स्वरोजगार काययक्रम सञ्चालनको लानग आवश्यक ऋण नलनको
लानग आफ्नो व्यवसाहयक योजनाको आधारमा काययहवनध बनाई म्जल्ला सं योजन तथा अनुगमन
सनमनत माफयत



बैंक, हविीय सं स्था तथा सिकारी सं स्थामा ननवेदन ददनु पनेछ । त्यस्तो

ननवेदन परे पनछ सभबम्न्धत

बैंक, हविीय सं स्था तथा सिकारी सं स्थाले आफ्नो प्रहक्रया अनुसार



बढीमा दुई लाख रुपैयाँसभमको ऋण स्वीकृत गनय सक्नेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोम्जम ऋण स्वीकृत िएपनछ सभबम्न्धत व्यम्िले गने स्वरोजगार
ु ानी नगरुन्जेल ऋणको सुरिणको रुपमा
मूलक व्यवसाय पूण य रुपमा ऋणको सावाँ, व्याज िि
सभबम्न्धत



बैंक, हविीय सं स्था तथा सिकारी सं स्थाले नधतो राख्नेछ ।

(३) सभबम्न्धत

बैंक, हविीय सं स्था तथा सिकारी सं स्थाले उपननयम (१) बमोम्जम

ऋण स्वीकृत गरे पनछ प्रत्येक पन्र—पन्र ददनमा सोको सोधिनायको लानग तोहकएको हववरण
सहित कोषमा ननवेदन ददनु पनेछ । कोषले सोको आधारमा ऋणको सोधिनाय सभबम्न्धत
बैंक, हविीय सं स्था तथा सिकारी सं स्थालाई ननकासा ददनेछ ।



१३.

ऋणको बीमाः (१) स्वरोजगार काययक्रम अन्तगयत लगानी िुने ऋणको एकमुष्ट बीमा गराउनु
पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोम्जम बीमा गराउँदा न्यू नतम हप्रनमयम नलने कुनै एक वा सो
िन्दा बढी बीमा कभपनीको छनौट कोषले गनेछ ।
(३)

यस ननयम बमोम्जमको बीमाले खराव ऋणी बािे कको अन्य सबै जोम्खमको

बिन गनेछ ।

१४.

ब्याजको दर र अनुदानः

(१) स्वरोजगार काययक्रम अन्तगयतको ऋण लगानीको ब्याजदर

लगानी गने सं स्थाले तोकेको ब्याजदर िुनछ
े ।



दोस्रो सं शोधनद्वारा थप ।
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(२) ऋणीले ऋणको हकस्ता ि ुिाः गरे पनछ सो हकस्तामा लाग्ने ब्याजको साठी प्रनतशत
रकम सभबम्न्धत ऋणीलाई नै अनुदानको रुपमा सनमनतले तोके बमोम्जम हफताय िुनेछ ।

१५.

ु ानीको हकस्तावन्दी ऋणको प्रकृनत
ऋण हफताय र कारबािीः (१) ऋणको साँवा व्याजको िि
िेरर लगानी गने सं स्थाले तय गरे बमोम्जम िुनेछ

।

(२) जुन उद्देश्य र प्रयोजनको लानग ऋण नलइएको िो सो बमोम्जम कायय नगरी ऋण
ु ानी नगरे मा प्रिनलत कानून बमोम्जम ऋणीबाट साँवा, व्याज
दुरुपयोग गरी साँवा, व्याज िि
असूल गररनेछ ।
(३) उपननयम (२) बमोम्जम ऋण दुरुपयोग गने ऋणीलाई ननजको नाम कजाय सूिना
केन्रमा राखी खराव ऋणीलाई िुने कारबािी, पासपोटय नददने जस्ता कारबािी गररनेछ ।

१६.

बजार व्यवस्थाः उत्पाददत वस्तु जुन िेत्रमा उत्पादन िएका िुन सोहि िेत्रमा खपत िोस िन्ने
अनिप्रायले त्यस्ता उत्पाददत सामग्रीिरु म्जल्ला म्स्थत सिकारी सं स्थािरुले खररद गने र हवतरण
गने व्यवस्था गररनेछ र अन्तर म्जल्लाका सिकारी सं स्थािरुले पनन खररद गनय सक्ने व्यवस्था
गररनेछ ।

पररच्छे द ५
खियको ननकासा, लेखाङ्कन र प्रनतवेदन
१७.

प्रस्ताव पेश गनुय पनेः (१) सनमनत समि कोषको उद्देश्य िानसल िुने प्रकृनतका काययक्रम
सञ्चालन गनय िािने

बैंक, हविीय सं स्था तथा सिकारी सं स्था तथा तानलम ददने ननकायले



सनमनतले ननधायरण गरे को ढाँिामा प्रस्ताव पेश गनुय पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोम्जमको प्राप्त प्रस्ताव जाँिबुझ गदाय त्यस्तो प्रस्ताव कायायन्वयन
गनय उपयुि दे म्खए सनमनतले त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत गनय सक्नेछ ।
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(३) उपननयम (२) बमोम्जमको प्रस्ताव स्वीकृत िएपनछ सनमनतले तोकेको ढाँिामा
कोष र

बैंक, हविीय सं स्था तथा सिकारी सं स्था तथा कोष र तानलम ददने ननकाय बीि



सभझौता गररनेछ ।

१८.

कोषको रकम खिय गने काययहवनधः कोषको रकम खिय गने काययहवनध सनमनतले स्वीकृत गरे
बमोम्जम िुनेछ र ले खा प्रणाली सनमनतले तोके बमोम्जम िुनेछ ।

१९.

खियको लेखाङ्कनः (१)

यस ननयमावली बमोम्जम िएको खियको ले खा सभबम्न्धत ननकायले

प्रिनलत कानून बमोम्जम राख्नु पनेछ ।
(२)

उपननयम (१) बमोम्जम ले खा सभबन्धी कागजात आयोजना सभपन्न िएपनछ

सभबम्न्धत ननकायले कोषमा बुझाउनु पनेछ ।
(३)

कुनै दातृ पिले उपलव्ध गराएको रकम वा सामग्रीको श्रे स्ता सो उद्देश्य र

प्रयोजन खुल्ने गरी राख्नु पनेछ ।

२०.

प्रनतवेदन पेश गनुय पनेः आयोजना कायायन्वयन ननकायले िौमानसक तथा वाहषयक रुपमा आफ्नो
प्रगती हववरण प्रनतवेदन कोषमा बुझाउनु पनेछ । कोषले आफु समि जभमा िएको नगद र
वस्तुगत सिायता र त्यस्तो नगद र वस्तुगत सिायताको खियको हिसाब तोहकए बमोम्जम प्रत्येक
िार िार महिनामा सावयजननक गनुप
य नेछ ।

२१.

लेखा पररिणः

(१) नेपाल िाटयडय एकाउण्टे ण्ट सं स्थामा आवद्ध ले खापरीिकबाट कोषबाट

अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन िएका आयोजनाको ले खापरीिण िुनेछ ।
(२) कोषको आन्तररक लेखापरीिण कोष तथा ले खा ननयन्त्रक कायायलयबाट र अम्न्तम
लेखापरीिण मिालेखा परीिकको कायायलयबाट िुनछ
े ।

पररच्छे द ६
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हवहवध


२२. कोषको सम्िवालयः (१) कोषको एउटा सम्िवालय िुनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोम्जमको सम्िवालय काठमाण्डौं उपत्यकामा रिनेछ ।



२३. काययकारी ननदे शकः

(१) कोषमा एक जना काययकारी ननदे शक रिनेछ ।

(२) सनमनतले उपननयम (४) बमोम्जमको योग्यता पुगेका व्यम्ििरु मध्येबाट खुल्ला
प्रनतयोनगतात्मक प्रकृयाद्वारा काययकारी ननदे शकको ननयुि गनेछ ।
(३) काययकारी ननदे शकले उपाध्यिको सामान्य ननदे शनमा रिी कोषको प्रशासकीय
प्रमुखको रुपमा काम गनेछ ।
(४) काययकारी ननदे शकको योग्यता दे िाय बमोम्जम िुनेछः–
(क)

मान्यताप्राप्त म्शिण सं स्थाबाट अथयशास्त्र, व्यवस्थापन, वाम्णज्य वा
जनप्रशासन हवषयमा कभतीमा स्नातकोिर उपानध िानसल गरे को,

(ख)

पैनतस वषय उमेर पूरा िएको,

(ग)

सरकारी वा गैरसरकारी सं स्थामा अनधकृतस्तरको पदमा कभतीमा दश
वषय काम गरे को ।

(५) काययकारी ननदे शकको पदावधी िार वषयको िुनेछ ।
(६) उपननयम (५) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको िए तापनन काययकारी ननदे शकले
सन्तोषजनक रुपमा कायय सभपादन गनय नसकेमा वा कोषको हित हवपरीत कुनै काम गरे मा
सनमनतले ननजलाई जुनसुकै बखत िटाउन सक्नेछ ।
(७) उपननयम (६) बमोम्जम िटाउनु अम्घ काययकारी ननदे शकलाई आफ्नो सफाईको
सबूद पेश गने मौका ददनु पनेछ ।
(८) काययकारी ननदे शकको काम, कतयव्य र अनधकार दे िाय बमोम्जम िुनेछः–
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(क)

कोषको वाहषयक, अल्पकालीन तथा दीघयकालीन योजना, वाहषयक काययक्रम
र बजेट तजुम
य ा गरी सनमनत समि पेश गने,

(ख)

कोषको दै ननक प्रशासन तथा कमयिारी प्रशासन गने र कमयिारीको
सुपरीवेिण तथा ननयन्त्रण गने,

(ग)

कोषको हिसाबको ले खा राख्न लगाउने, ले खापरीिण गराउने, बेरुजु
फछौट गराउने,

(घ)

आनथयक वषय समाप्त िएको िार महिनानित्र कोषको हवम्िय हववरण
सावयजननक गने,

(ङ)

सनमनतको ननणयय प्रमाम्णत गने,

(ि)

सनमनतले तोकेका अन्य काम गने ।

(९) काययकारी ननदे शकको पाररश्रनमक र सुहवधा सनमनतले तोहकददए बमोम्जम िुनेछ ।



२४. सम्िवालयमा रिने कमयिारीः (१) सम्िवालयका कमयिारीको दरबन्दी, ननयुम्ि, सेवाका शतय र
सुहवधा सनमनतले तोके बमोम्जम िुनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोम्जमको सुहवधा तोक्दा सनमनतले अथय मन्त्रालयको सिमनत नलनु
पनेछ ।
(३) उपननयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेम्खएको िए तापनन अथय मन्त्रालयले सो
मन्त्रालयको कुनै कमयिारीलाई कोषको काम गने गरी तोक्न सक्नेछ ।

२५.

अनिलेख राख्नु पनेः (१) कोषले आफूले गरे को काम कारबािीको अनिले ख राख्नु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोम्जम राम्खएको अनिले ख कोषको प्रयोजन समाप्त िएपनछ कोषले
अथय मन्त्रालयलाई बुझाउनु पनेछ ।
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२६.

कोषको प्रशासकीय खियः एक आनथयक वषयमा कोषमा रिे को मौज्दात रकमको अनधकतम एक
प्रनतशतसभम कोषको प्रशासकीय काममा कोष सञ्चालक सनमनतले स्वीकृत गरे को बजेटको
अधीनमा रिेर खिय गनय सहकनेछ । मौज्दात रकम गणना गने प्रयोजनका लानग आनथयक वषयको
अवनधमा कुनै ददन रिेको उच्ितम मौज्दातलाई आधार बनाइनेछ ।

२७.

सभपकय मन्त्रालयः कोषले नेपाल सरकारसँग सभपकय राख्दा अथय मन्त्रालय माफयत राख्नु
पनेछ ।

२८.

कोषको अवनधः नेपाल सरकारले काययक्रमको प्रिावकाररताको आधारमा कोषको अवनध तोक्न
सक्नेछ ।

२९.

सम्ञ्चत कोषमा दाम्खला गनुय पनेः कोष हवघटन िुँदा कोषमा कुनै रकम बाँकी िएमा त्यस्तो
रकम सम्ञ्चत कोषमा दाम्खला गररनेछ ।

३०.

ननदे म्शका जारी गनय सक्नेः यस ननयमावलीको कायायन्वयनको लानग आवश्यक पने ननदे म्शका
सनमनतले जारी गनय सक्नेछ ।
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