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सदूुरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार ववकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बर्केो ववधेयक, २०७५ 

प्रस्तावर्ााःपूूँजी, सीप एवं लगार्ीका स्रोतको अभाव भएका बेरोजगार जर्शश्चिलाई सीप 
ससकाईउद्यमशीलताको ववकास, उत्पादर्मा बवृि गरी आत्मसर्भनर अथनतन्र सर्मानणमा योगदार् ददर्को 
लासग श्रमप्रसतको सम्मार् गरे् जर्शश्चि सर्मानण गदै सबर्ासधतोसहसुलयत दरमा कजान प्रवाह गरीस्वदेशमै 
स्वरोजगार बर्ाउर्र सदूुरपश्चिम प्रदेशमा गररवी सर्वारण तथाआसथनक समार्ता कायम गर्न वान्छर्ीय 
भएकोले र्ेपालको संववधार्को धारा १९७ बमोश्चजम प्रदेश सभाले यो ऐर् बर्ाएको छ। 

पररच्छेद-१ 

प्रारश्चम्भक 

१. संश्चिप्त र्ाम र प्रारम्भाः(१) यो ऐर्को र्ाम “सदूुरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार ववकास कोष ऐर्, 

२०७५” रहेको छ। 

(२) यो ऐर् तरुुन्त प्रारम्भ हरु्ेछ। 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसंगले अको अथन र्लागेमा यस ऐर्मााः 
(क) “अध्यि” भन्नाले ससमसतको अध्यि सम्झर्पुदनछ। 

(ख) “ऋणी” भन्नाले कोषबाटकजान सलर्े उद्यमी, समूह वा सहकारी संस्था वा र्ेपाल राष्ट्र 
बैंकबाट इजाजत प्राप्त ववत्तीय संस्थालाई जर्ाउर्ेछ। 

(ग) “कमनचारी” भन्नाले कोषको कमनचारी सम्झर्पुछन। 

(घ) “कायनकारी सर्देशक” भन्नाले दफा १५बमोश्चजमको कायनकारी सर्देशक सम्झर् ुपछन। 

(ङ) “कायानलय” भन्नाले प्रदेश स्वरोजगार कोषको केन्रीय कायानलय सम्झर् ुपछन सो शब्दले 
शाखा कायानलय वा सम्पकन  कायानलय वा इकाई कायानलय समेतलाई जर्ाउर्ेछ। 

(च) “कोष”भन्नाले दफा ३ बमोश्चजम स्थापर्ा भएको प्रदेश स्वरोजगार ववकास कोष सम्झर् ु
पछन। 

(छ) “खुरा कजान कारोबार” भन्नाले कोषकोकायानलयबाटसोझै उद्यमी वा  समूहववशेषलाई 
प्रदार् गररर्े कजान सम्झर्पुछन। 

(ज) “तासलम ददर्े सर्काय वा संस्था” भन्नाले दफा २०बमोश्चजमको सर्काय वा संस्था 
सम्झर्पुछन। 
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(झ) “तोवकएको वो तोवकए बमोश्चजम” भन्नाले यस ऐर् अन्तगनत बर्ेका सर्यम वा कायनववसध 
वा सर्देश्चशका सम्झर्पुछन। 

(ञ) “थोक कजान कारोबार” भन्नाले यस कोषबाट संस्थागत रुपमा कजान प्राप्त गरे् सहकारी 
संस्था, र्ेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ववत्तीय संस्था र कोषले तोकेको अन्य संस्था 
सम्झर्पुछन। 

(ट) “बेरोजगार” भन्नाले कुरै् पसर् पेशा व्यवसायमा संलग्र् र्रहेको तथा कुरै् पसर् आय 
आजनर् गरे् काममा संलग्र् र्भएको व्यश्चि सम्झर् ुपछन। 

(ठ) “बैंक तथा ववत्तीय संस्था” भन्नाले र्ेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पर प्राप्त 
“क”,“ख”,“ग”र “घ” वगनको बैंक तथा ववत्तीय संस्था सम्झर्पुछन। 

(ड) "मन्रालय" भन्नाले आसथनक मासमला तथा योजर्ा मन्रालय सम्झर्पुछन। 

(ढ) “सदस्य” भन्नाले ससमसतको सदस्य सम्झर्पुदनछ र सो शब्दले ससमसतको अध्यि 
समेतलाई जर्ाउूँछ। 

(ण) “ससमसत” भन्नाले दफा ७ बमोश्चजमको कोष संचालक ससमसत सम्झर् ुपछन। 

(त) “सहकारी संस्था” भन्नाले प्रचसलत कारू्र् बमोश्चजम दतान भएको सहकारी संस्था सम्झर् ु
पछन र सो शब्दले सहकारी बैंक समेतलाई जर्ाउूँछ। 

(थ) “समूह” भन्नाले प्रचसलत कारू्र् बमोश्चजम दतान समूह सम्झर् ुपदनछ । 

(द) “उद्यमी” भन्नाले व्यवसाय संचालर् गर्न दतान भएका इच्छुक व्यश्चि वा समूह सम्झर् ु
पदनछ । 

पररच्छेद-२ 

कोषको स्थापर्ा रउद्दशे्य  

३. कोषको स्थापर्ााः(१) सदूुरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार ववकास कोष र्ामको एक कोष स्थापर्ा गररर् े
छ। 

(२) कोषको केन्रीय कायानलय कैलाली श्चजल्लामा रहर्ेछ र कोषले ससमसतको सर्णनय अर्सुार 
सदूुरपश्चिम प्रदेश सभर जरु्सकैु स्थार्मा कायानलय स्थापर्ा गर्न सक्र्ेछ। 
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४. कोष स्वशाससत संस्था हरु्ाेः (१) कोष अववश्चच्छन्न उत्तरासधकारवाला एक स्वशाससत र संगदठत 
संस्था हरु्ेछ। 

(२) कोषको काम कारवाहीको लासग एउटा छुटै्ट छाप हरु्ेछ। 

(३) कोषले प्रचसलत कारू्र् बमोश्चजम व्यश्चि सरह चल, अचल सम्पश्चत्त प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न र 
प्रदेश सरकारको अर्मुसतलेबेचसबखर् गर्न वा अन्य कुरै् वकससमले व्यवस्था गर्न सक्र्ेछ। 

(४) कोषले व्यश्चि सरह आफ्र्ो र्ामबाट र्ासलस उजूर गर्न र कोष उपर पसर् सोही र्ामबाट 
र्ासलस उजूर लाग्र् सक्र्ेछ। 

५. कोषको उद्दशे्याः(१)कोषको उदे्दश्य देहाय बमोश्चजम हरु्ेछाः- 
(क) व्यसावयक खेती तथा पशपुन्छी पालर्, कृवष, बर्जन्य तथा खार्ीजन्य उद्योग आदद 

ववषयमा तासलम प्रदार् गरे् गराउर्े र तासलम प्राप्त उद्यमीलाईऋण उपलब्ध गराउर्े, 

(ख) मोटरसाइकल, साईकल,ररक्सा, अटोररक्सा, ई-ररक्सा, ठेलागाडा,मोबाईल आददममनत 
लगायतका सेवामूलक स्वरोजगार कायनक्रमका लासग ऋण उपलब्ध गराउर्े, 

(ग) इलेश्चक्िकल, इलेक्िोसर्क्स, फसर्नचर सर्मानण, फसर्नससंग, माबनल, टायल सबछ्याउर्े तथा 
प्लश्चम्बंग एवम सार्ा तथा घरेल ु व्यवसाय एवं पसल संचालर् लगायतका सेवामूलक 
स्वरोजगार कायनक्रमका लासग ऋण उपलब्ध गराउर्े, 

(घ) परम्परागत सीप र स्थार्ीय साधर् स्रोतको प्रयोग गरी स्वरोजगार कायनक्रम संचालर् 
गर्नका लासग ऋण उपलब्ध गराउर्े, 

(ङ) द्वन्दवपसडत, अपाङ्ग, घाइते व्यश्चि, वेपत्ता तथा शहीद पररवार, एकल मवहला, उत्पीसडत 
जासत, जर्जाती, दसलत, लोपोन्मखु जासत र वपछसडएको िेर तथा 
मवहलालाईप्राथसमकतामा राखी ऋण लगार्ी गरे्, 

(च) स्वरोजगार हरु् ईच्छुक बेरोजगारहरुलाई तासलम प्रदार् गरे्, 

(छ) एक घरएक रोजगारी सम्बश्चन्ध पररयोजर्ामा लगार्ी गरे्, 

(ज) कोषले सहकारी संस्था वा कोषले तोकेका अन्य संस्था माफन त स्वरोजगार कायनक्रममा 
लगार्ी गरे् सहयोगी संस्थाहरुको संयन्र सर्मानण गरे्, 

(झ) कोषको उदे्दश्य प्राप्तगर्न सरकारी, गैरसरकारी, सहकारीरअन्तरानवष्ट्रयसंघ संस्थासंगसहकायन 
गरे्, 

(ञ) कोषले थोक र खुरा कजान लगार्ी गरे्, 
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(ट) आसथनक तथा सामाश्चजक रुपले वपछसडएका र गररबीको रेखामरु्ी रहेका व्यश्चि, पररवार 
वा समदुायको पवहचार् गरी सतर्ीहरुको आसथनक तथा सामाश्चजक स्तर असभबवृि गर्न 
तासलम संचालर् गरे् र सीप ससकाई स्वरोजगार बर्ाउर् ऋण लगार्ी गरे्, 

(ठ) कृवष, पशपंुिी, माछा पालर्, ससलाई बरु्ाई, स्थार्ीय स्रोत, जसडबटुी संकलर् तथा प्रशोधर्, 
पयनटर् व्यवसाय रकच्चा पदाथनमा आधाररत घरेल ु तथा सार्ा लघ ु उद्योग जस्ता 
व्यवसाय गर्न ऋण लगार्ी गरे्, 

(ड) कोषले तोकेको अन्य कायनक्रममा थोक वा खुरा कजान लगार्ी गरे्, 

(ढ) कोषले थोक तथा खुरा कजान लगार्ी गदान तोवकए बमोश्चजमको ब्याजदर सर्धानरणगरे्, 

(ण) कोषको उदे्दश्य अर्सुार काम गरे् व्यश्चिलाई सहसुलयत ब्याजदरमा सामवुहक जमार्ीमा 
वा सक्कल शैश्चिक प्रमाणपर सधतो राखी तोवकएको रकमसम्म आवसधक ऋण उपलब्ध 
गराउर्े, 

(त) कोषकोउदे्दश्य कायानन्वयर् गर्नआवश्यक तासलम सञ्चालर् गरे् गराउर्े, 

(थ) कायनक्रमहरुको प्रविनर्का लासग आवश्यक असभमखुीकरण कायनक्रम संचालर् गर्न तथा 
स्वयमसेवकहरुको पररचालर् एवं सर्यशु्चि गरे्, 

(द) यस संस्थाको उदे्दश्यसंग मेलखार्े अन्य संघसंस्थासंग सहकायन गरे्, 

(ध) कोषले पररयोजर्ाको आधारमा ऋण लगार्ी र ऋणको रकम सर्धानरण गरे् र 

(र्) अन्य आवश्यक कायन गरे् गराउर्े। 

पररच्छेद-३ 

कोषको स्रोतव्यवस्थापर् 

६. कोषले आसथनक स्रोत जटुाउर् सक्र्ाेः(१) कोषले आफ्र्ो उदे्दश्यअर्रुुपको कायनक्रम सञ्चालर् 
गर्नको लासग उपदफा(४) बमोश्चजमआसथनक स्रोत जटुाउर् सक्र्ेछ।  

(२) कोषले ववदेशी सरकार वा संस्था, अन्तरानवष्ट्रय संस्था वा सर्काय वा ववदेशी कम्पर्ी वा 
व्यश्चिसूँग र्ेपाल सरकारको स्वीकृसत प्राप्त गरी आसथनक स्रोत जटुाउर् सक्र्ेछ।  

(३)कोषमा र्ेपाल सरकार र उपदफा(२) बमोश्चजम प्राप्त हरु्े सहयोग वा अर्दुार्को रकम प्रदेश 
सरकारले बजेटमा समावेश गरी कोषलाई अर्दुार्को रुपमा उपलब्ध गराउर् ुपरे्छ। 

(४) उपदफा (१)अर्सुार कोषकोदेहाय बमोश्चजम आसथनक स्रोतरहर्े छर्:्- 
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(क) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(ख) र्ेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(ग) स्थार्ीय तहबाट प्राप्त रकम, 

(घ) ववदेशी सरकार वा अन्तरानवष्ट्रय संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम, 

(ङ) र्ेपाली संघ-संस्था र व्यश्चिबाट प्राप्त रकम, 

(च) र्ेपाल सरकार,प्रदेश सरकार र र्ेपाल राष्ट्र बैंकसंगको समन्वयर्माबैंक तथा ववत्तीय 
संस्थाबाट ववपन्न बगनमा लगार्ी गर्न सर्धानररत रकम र अन्य रकम, 

(छ) लगार्ीबाट असलुी साूँवा र ब्याज रकम, 

(ज) अन्य सर्काय र स्रोतबाट प्राप्त रकम, 

(झ) कोषको चल तथा अचल सम्पश्चत्तबाट आजनर् भएको रकम, 

(ञ) ससमसतको सर्णनयबाट प्राप्त हरु्े अन्य रकम। 

(५) ववदेशी वा स्वदेशी सरकार वा संघसंस्था वा व्यश्चिबाट बस्तगुत सहायता समेत प्राप्त गर्न 
सक्र्ेछ।तर ववदेशी सरकार, संघसंस्था वा व्यश्चिबाट बस्तगुत सहायता सलंदा र्ेपाल 
सरकारको पूवन स्वीकृसत सलर् ुपरे्छ। 

(६) उपदफा (४)बमोश्चजमस्वरोजगार कोषको मूल खाता र्ेपाल सरकारको स्वासमत्वमा रहेको 
बैंकमा रहर्े छ र अन्य कारोबारको हकमा तोवकए बमोश्चजम हरु्ेछ। 

पररच्छेद-४ 

ससमसतको गठर्, काम, कतनब्य र असधकार 

७. ससमसतको गठर्ाः(१) कोषको संचालक ससमसत देहाय बमोश्चजम हरु्ेछ:- 

(क) आसथनक मासमला तथा योजर्ा मन्री    - अध्यि 

(ख) प्रदेश सश्चचव, आसथनक मासमला तथा योजर्ा मन्रालय  - सदस्य 

(ग) प्रदेश सश्चचव, उद्योग, पयनटर्, वर् तथा वातावरण मन्रालय - सदस्य 

(घ) प्रदेश सश्चचव, भसूम व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्रालय - सदस्य 

(ङ) प्रदेश सश्चचव, सामाश्चजक ववकास मन्रालय   - सदस्य 

(च) प्रदेश सरकारबाट मर्ोसर्त दइुन जर्ा ववज्ञ    - सदस्य 
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(छ) कायनकारी सर्देशक      - सदस्य सश्चचव 

(२) कुरै् ववषय ववज्ञलाइ कोषको बैठकमा आमन्रण गर्न सवकर्ेछ ।  

८. सदस्यहरुको सर्यशु्चि, पदावसध तथा पदमशु्चि:(१) दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (च) 
बमोश्चजम मर्ोर्यर् हरु्े सदस्यहरुको योग्यता र अर्भुव कायनकारी सर्देशक सरह हरु्ेछ र 
प्रचसलत कारू्र् बमोश्चजम सर्ज अयोग्य र्ठहररएको हरु्पुरे्छ । 

(२) दफा ७को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोश्चजम सर्यिु सदस्यहरुको पदावसध दईु वषनको 
हरु्ेछ । सर्जहरुको एक पटकको लासग परु्सर्नयशु्चि हरु् सक्र्ेछ । 

(३) यस दफामा अन्यर जरु्सकैु कुरा लेश्चखएको भए तापसर् दफा ७ को उपदफा (१) को 
खण्ड (च) बमोश्चजम मर्ोसर्त कुरै् सदस्यलेप्रदेश सरकार समि ददएको राश्चजर्ामा स्वीकृत 
भएमा वा प्रदेश सरकारले हटाएमा त्यस्तो मर्ोसर्त सदस्य पदमिु भएको मासर्र्ेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोश्चजम कुरै् सदस्य पदमिु भएमा सर्जको स्थार्मा बाूँवक अवसधका लासग 
अको व्यश्चिलाई सर्यशु्चि गर्न सवकर्ेछ । 

९. ससमसतको बैठक र सर्णनयाः(१) ससमसतको बैठक अध्यिले तोकेको समसत,समय र स्थार्मा 
आवश्यकताअर्सुार बस्र्ेछ ।  

(२) ससमसतको सदस्य सश्चचवले ससमसतको बैठक बस्र्े सूचर्ाको साथमा बैठकमा छलफल हरु् े
ववषयको कायनसूची सदस्यहरुलाई बैठक बस्र्े समसतभन्दा तीर् ददर्अगावै उपलब्ध गराउर् ु
परे्छ तर कुरै् आपतकालीर् बैठक बस्र्पुदान अल्प सूचर्ा ददएर पसर् बस्र् सवकर्ेछ । 

(३) ससमसतको बैठकको अध्यिता अध्यिले गरे्छ र सर्जको अर्पुश्चस्थसतमा अध्यिले तोकेको 
सदस्यले बैठकको अध्यिता गरे्छ । 

(४) कुल सदस्य संख्याको पचास प्रसतशतभन्दा बढी सदस्यहरुको उपश्चस्थसत भएमा ससमसतको 
बैठकको लासग गणपूरक संख्या पगुेको मासर्र्ेछ ।  

(५) ससमसतको बैठकमा बहमुतको राय मान्य हरु्ेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यिता 
गरे् व्यश्चिले सर्णानयक मत ददर्ेछ ।  

(६) ससमसतले गरेका सर्णनयहरु ससमसतको अध्यि र सदस्य सश्चचवद्वारा प्रमाश्चणत गररर्ेछ। 

(७) ससमसतको बैठकसम्बन्धी अन्य कायनववसध ससमसत आफैले सर्धानरण गरेबमोश्चजम  
हरु्ेछ ।  
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१०. ससमसतको काम, कतनव्य र असधकाराः(१)ससमसतको काम, कतनव्य र असधकारदेहायबमोश्चजम 
हरु्ेछाः 
(क) कोषको सञ्चालर् र व्यवस्थापर्सम्बन्धी र्ीसत, योजर्ा तथा कायनक्रम स्वीकृत गरे्,  

(ख) कोषको वावषनक तथा आवसधक कायनक्रम र बजेट स्वीकृत गरे् र सोको लासग आवश्यक 
रकमको व्यवस्था गरे्गराउर्े,  

(ग) कोषको उदे्दश्य बमोश्चजम कायनक्रम संचालर् गर्न सहयोगी संस्थालाई पररचालर् गरे्,  

(घ) स्वरोजगार ववकास कायनक्रम सञ्चालर् गर्नको लासग प्रदार् गररर्े ऋण, अर्दुार् वा 
सहयोगसम्बन्धमा आधार, मापदण्ड तथा कायनववसध तयार गरी कायानन्वयर्गरे् गराउर्े,  

(ङ) स्थार्, िेर, व्यश्चि, पररवार वा समदुाय ववशेषको बेरोजगारी मापर्का आधार तथा सूचक 
तयार गरी सोहीअर्रुुप स्वरोजगार ववकास कायनक्रमको सञ्चालर्,व्यवस्थापर् र प्रगसत 
सम्बन्धमासमीिा गरे्,  

(च) कोषसमि पेश भएका योजर्ा तथा कायनक्रम स्वीकृत गरे्,  

(छ) कोषको वावषनक लेखापरीिण गराउर्े,  

(ज) कोषले वषनभरर गरेको कामकारबाहीको वावषनक प्रसतवेदर् प्रदेश सरकारसमि पेश गरे्,  

(झ) कोषको सङ्गठर्ात्मक स्वरुप स्वीकृत गरे् र सोबमोश्चजम आवश्यक दरबन्दी सजृर्ा गरे्,  

(ञ)  प्रदेशमा अवश्चस्थत जर्शश्चिहरुमध्ये सबसभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सर्कायहरुबाट 
तासलम प्राप्त स्वरोजगार तथा बेरोजगार जर्शश्चिहरुको लगत तयार गरे् र वावषनक 
रुपमा अद्यावसधक गरे् । 

(ट) कोषको उदे्दश्य प्राप्त गर्न आवश्यक अन्य कायन गरे् गराउर्े । 

११. सदस्यता कायम र्रहर्ाेः (१) देहायको कुरै् अवस्थामा दफा ७ को उपदफा (१)  को खण्ड 
(च)बमोश्चजम मर्ोसर्त सदस्यको पद ररि भएको मासर्र्ेछाः 
(क) मतृ्य ुभएमा,  

(ख) पदावसध समाप्त भएमा,  

(ग) सर्जले आफ्र्ो पदबाटददएको राश्चजर्ामा स्वीकृत भएमा,  

(घ) कुरै् सूचर्ा र्ददई लगातार तीर्पटक ससमसतको बैठकमा अर्पुश्चस्थत रहेमा,  

(ङ) यस ऐर्को उदे्दश्यववपरीत कायन गरेको वा कोषको काममा सर्श्चरक्रय रहेको वा सहयोग 
र्गरेको वा कोषलाई हार्ी र्ोक्सार्ी हरु्े कुरै् काम गरेको वा कोष वा ससमसतको र्ीसत, 
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सर्देशर्ववपरीत काम गरेको आरोपमा ससमसतको सदस्य पदबाट हटाउर् आवश्यक छ 
भर्ी ससमसतको कुरै् सदस्यले पेश गरेको प्रस्ताव ससमसतको कुल सदस्य संख्याको पचास 
प्रसतशतभन्दा बढी सदस्यहरुबाट पाररत भएमा सर्जलाई पदबाट हटाउर् सवकर्ेछ।  

तर, सर्जलाईसफाईकोमौकाबाट वश्च चत गररर्े छैर् । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) को प्रयोजर्का लासग प्रस्ताव पेश गरे्, प्रस्तावमा छलफल गरे् 
तथा प्रस्तावउपर मतदार् गरे्सम्बन्धी कायनववसध ससमसतले तोकेबमोश्चजम हरु्ेछ। 

१२. कामकारबाही बदर र्हरु्ाेः(१)ससमसतको गठर्मा कुरै् रवुट भई वा कुरै् सदस्यको स्थार् ररि 
भई ससमसतमा कुरै् कामकारबाही भएको भए तापसर् सोही कारणले मार त्यस्तो कामकारबाही 
बदर हरु्े छैर् ।  

१३. उपससमसत गठर् गर्न सक्र्ाेः(१) ससमसतले आफ्र्ो कायन सञ्चालर् गर्नका लासग आवश्यकता 
अर्सुार उपससमसत गठर् गर्न सक्र्ेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम गठर् भएका उपससमसतको काम, कतनव्य, असधकार, कायनिेर, शतन 
तथा कायानवसध ससमसतले तोकेबमोश्चजम हरु्ेछ ।  

१४. अध्यिको काम, कतनव्य र असधकाराः(१)अध्यिको काम, कतनव्य र असधकार देहायबमोश्चजम 
हरु्ेछाः 
(क) कोषको उदे्दश्य, ससमसतको सर्णनय र कायनक्रम प्रभावकारीरुपमा सञ्चालर् गर्नको लासग 

कायनकारी सर्देशकलाई समय-समयमा आवश्यक सर्देशर् ददर्े,  

(ख) कोषकोकायनक्रमको अर्गुमर्गरे् गराउर्े, 

(ग) कोषकोर्ीसत सर्मानण गरे्, कजान असलुी र संञ्चालर्कोरेखदेख गरे् गराउर्े,  

(घ) आवश्यकता अर्सुार ससमसतको बैठक बोलाउर्े, 

(ङ) कोषलाई प्रभावकारीरुपले सञ्चालर् गर्न आवश्यक अन्य काम गरे् गराउर्े ।  
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पररच्छेद–५ 

कायनकारी सर्देशकको सर्यशु्चि, काम, कतनव्य र असधकारतथा कमनचारीसम्बन्धी व्यवस्था 

१५. कायनकारी सर्देशककोसर्यशु्चि: (१) कोषमा एक जर्ा कायनकारी सर्देशक हरु्ेछ । 

(२) ससमसतले उपदफा (४) बमोश्चजमको योग्यता पगुेका व्यश्चिहरूबाट खुला प्रसतस्पधानत्मक 
प्रवक्रयाद्वारा कायनकारी सर्देशकको सर्यिु गरे्छ । सर्जले राजपरांवकत प्रथम शे्रणीको 
असधकृत सरह सेवा सवुवधा पाउर्ेछ। 

(३) कायनकारी सर्देशकले अध्यिको सर्देशर्मा रही कोषको प्रशासकीय प्रमखुको रुपमा काम 
गरे्छ। 

(४) कायनकारी सर्देशकको योग्यता देहाय बमोश्चजम हरु्ेछाः 

(क) मान्यता प्राप्त श्चशिणसंस्थाबाट अथनशास्त्र, व्यवस्थापर्, वाश्चणज्य वा जर्प्रशासर् ववषयमा 
कश्चम्तमा स्र्ातकोत्तर उपासध हाससल गरेको, 

(ख) ३५ वषन उमेर परुा भएको र्ेपाली र्ागररक, 

(ग) सरकारी, गैरसरकारी संस्था वा कुरै् बैंक तथा ववत्तीय संस्थामा असधकृत स्तरको पदमा 
रही कश्चम्तमा १० बषन काम गरेको अर्भुव भएको, 

(घ) सर्यशु्चिका बखत तत्काल राजर्ीसतक दलमा वक्रयाश्चशल र्रहेको, 

(ङ) प्रचसलत कारू्र् बमोश्चजम अयोग्य र्ठहररएको। 

(५)कायन सम्पादर् करार बमोश्चजम कायनकारी सर्देशकको पदावसध ४बषनको हरु्ेछ।सर्ज 
दईुकायनकालभन्दा बवढ सर्यिु हरु्सक्र्े छैर् ।  

(६)उपदफा (५) मा जरु्सकैु कुरा लेश्चखएको भएतापसर् कायनकारी सर्देशकले सन्तोषजर्करुपमा 
कायन सम्पादर् गर्न र्सकेमा वा कोषको वहत ववपररत हरु्े कुरै् कायन गरेमा ससमसतले 
सर्जलाई जरु्सकैु वखत हटाउर् सक्र्ेछ। 

(७) उपदफा (६) बमोश्चजम पदबाट हटाउर् ुअश्चघ कायनकारी सर्देशकलाई सफाई पेश गरे् मौका 
ददर् ुपरे्छ । 

(८) कायनकारी सर्देशकको काम, कतनब्य र असधकार दफा १६ बमोश्चजम हरु्ेछ। 
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(९) कायनकारी सर्देशकको पाररश्रसमक र अन्य सवुवधा र्ेपाल सरकारको राजपरावकंत प्रथम 
शे्रणीको असधकृत वा सो सरहको हरु्ेछ । 

(१०) उपदफा (२) मा जरु्सकैु कुरा लेश्चखएको भए तापसर् कायनकारी सर्देशकको पदपूसतन 
र्भएसम्मको लासग मन्रालयलेउपदफा (४) बमोश्चजमको योग्यता पूरा गरेको कुरै् 
व्यश्चिलाई कायनकारी सर्देशकको पदमा बढीमा ६ मवहर्ाको लासग सर्यशु्चि गर्न  
सक्र्ेछ ।   

१६. कायनकारी सर्देशकको काम, कतनव्य र असधकाराः (१) कायनकारी सर्देशकको काम, कतनव्य र 
असधकार देहायबमोश्चजम हरु्ेछाः 
(क) ससमसतको सर्णनय कायानन्वयर् गरे्, गराउर्े,  

(ख) कोषको अल्प, मध्य र दीघनकालीर् योजर्ा, वावषनक कायनक्रम तथा बजेट तयार गरी 
स्वीकृसतको लासग ससमसतसमि पेश गरे्,  

(ग) ससमसतबाट स्वीकृत योजर्ा तथा कायनक्रम कायानन्वयर् गरे्गराउर्े,  

(घ) कोषको दैसर्क कायनको सपुरीवेिण तथा सर्रीिण गरी कोषको उदे्दश्य अर्सुार 
आवश्यक कायन गरे् गराउर्े,  

(ङ) कोषको ऋण, अर्दुार्, तासलम तथा सहयोगमा कायानन्वयर् गररएका स्वरोजगारसम्बन्धी 
कायनक्रमहरुको सर्रीिण गरी त्यसको प्रगसतवववरण ससमसतसमि पेशगरे्,  

(च) कोषले सञ्चालर् गरेका कायनक्रमहरुको वावषनक तथा आवसधक प्रसतवेदर् तयार गरी 
ससमसत समि पेश गरे्,  

(छ) कोषको सर्समत्त आवश्यक रकम जटुाउर् आन्तररक तथा बाह्य स्रोत पररचालर् गरे् ।  

(२) उपदफा (१) बाहेक कायनकारी सर्देशकको अन्य काम, कतनव्य र असधकार तोवकएबमोश्चजम 
हरु्ेछ ।  

१७. कमनचारीसम्बन्धी व्यवस्थााः (१) कोषको काम सचुारुरुपले सञ्चालर् गर्नका लासग कोषमा 
आवश्यक संख्यामा कमनचारी रहर्ेछर् ्।  

(२) कोषका कमनचारीको दरबन्दी, सर्यशु्चि, सेवाका शतन र सवुवधाससमसतलेतोवकएबमोश्चजम हरु्ेछ 
।  

(३)स्वीकृत दरबन्दीमाससमसतले करारमा कमनचारी सर्यिु गर्न सक्र्ेछ । 

(४) कोषको लासग मन्रालयले कमनचारी खटाउर् सक्र्ेछ । 
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पररच्छेद-6 

सहयोगी संस्था, लश्चित समूह, तासलम ददर् ेसंस्था र ऋण तथा ब्याजदर 

१८. स्वयंसेवक वा सहयोगी संस्थाको सर्यशु्चि र पररचालर्ाः(१)स्वयंसेवक वा सहयोगी संस्थाको 
सर्यशु्चि र पररचालर् तोवकए बमोश्चजम हरु्ेछ। 

१९. लश्चित समूहाः (१) कोषको उदे्दश्य बमोश्चजम लश्चित समूह देहायबमोश्चजम हरु्ेछ। 

(क) बैदेश्चशक रोजगारबाट फवकन एका यवुा, यवुती, 

(ख) सर्यसमत अध्ययर् छाडेका शैश्चिक बेरोजगार जर्शश्चि, 

(ग) उद्यम गर्न चाहर्े तर पूूँजीको अभावमा कुरै् पेशा व्यवसाय संचालर् गर्न र्सवकरहेका 
यवुायवुतीहरु, 

(घ) कुरै् तासलम प्राप्त गरी बेरोजगार रहेका जर्शश्चि, 

(ङ) ससजनर्श्चशल उद्यमी तथा व्यवसायी, 

(च) स्थार्ीय सीप तथा स्रोत साधर् प्रयोग गरी स्वरोजगारमूलक व्यवसाय गरे् उद्यमीहरु, 

(छ) प्रचरु सम्भावर्ा भएका िेरमा लगार्ी गर्न इच्छुक व्यश्चि वा समूह, 

(ज) प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य िेर, वगन र समूह र 

(झ) दफा५ को खण्ड (ङ) र (ट) मा उल्लेश्चखत वगन र समदुाय। 

२०. व्यवसावयक तासलम ददर् े संस्थााः(१)व्यवसावयक तासलम ददर् े संस्था, ववषयवस्त ु छर्ोट र 
िेरआदद तोवकए बमोश्चजम हरु्ेछ। 

२१. ऋण लगार्ी, असूली तथा बीमा: (१) ऋण लगार्ी, असलुी र बीमा सम्बन्धी अन्यव्यवस्था 
तोवकए बमोश्चजम हरु्ेछ। 

(२) कोषले ऋण लगार्ी गदान वा गराउूँदा दोहोरोपर् र्परे् गरी मार कजान लगार्ी गर्ुन र गराउूँर् ु
परे्छ । 

२२. ब्याजको दर र अर्दुार्ाः (१) थोक कजान सलर्े संस्थाले स्प्रडेदर असधकतम ४% (चार प्रसतशत) 

भन्दा बढी ब्याजदर लगाउर् पाइर्े छैर् तर कोषले ऋण सलइन कजान प्रवाह गदान तोवकए 
बमोश्चजम हरु्ेछ। 

२३. ऋण वफतान र कारवाहीाः(१) लगार्ी गररएको ऋणको साूँवातथा ब्याज तोवकए बमोश्चजम 
ऋणीलेवकस्तामा भिुार् गर्ुनपरे्छ। 



12 
 

(२) जरु् उदे्दश्य र प्रयोजर्को लासग ऋण सलईएको हो सोही बमोश्चजम कायन र्गरर ऋण रकम 
दरुुपयोग वा वहर्ासमर्ा गरेमा वा ऋण भिुार् र्गरेमा प्रचसलत कारू्र् बमोश्चजम कारवाही 
गरी ऋण र सोमा लागेको ब्याज, दण्ड जररवार्ा आदद असलुउपर गररर्ेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम ऋण दरुुपयोग गरे् ऋणीलाई सर्जको र्ाम कजान सूचर्ा केन्रमा 
राखी खराब ऋणीलाई हरु् ेकारवाही गररर्े छ ।सर्जको र्ाममाप्रदेश तथा स्थार्ीय तहबाट 
हरु्े कुरै् प्रकारको ससफाररस, ससुबधा वा अन्य सरकारी सहयोग उपलब्ध गराइर्े छैर्। 

२४. बजार व्यवस्थााः(१)स्थार्ीय सरकार र र्पेाल सरकारको समन्वयर्मा उत्पाददत बस्तकुो 
बजारीकरण तथा प्रविनर्को लासग प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोगतथा सो सम्वन्धी 
कायनक्रम समेत सञ्चालर् गरे्छर र्ेपाल सरकारसंग समेत आवश्यक समन्वय गरे्छ। 

पररच्छेद-7 

कोषको आय-व्यय, लेखा र लेखापरीिण  

२५. कोषको आय-व्यय:(१)कोषको आय-व्ययको लेखा प्रचसलत कारू्र् बमोश्चजम राख्न ुपरे्छ। 

२६. खचनको लेखाकंर्ाः (१) यस ऐर् बमोश्चजम भएको खचनको लेखा सम्बश्चन्धत सर्कायले प्रचसलत 
कारू्र् बमोश्चजम राख्नपुरे्छ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम लेखा सम्बन्धी सम्पूणन कागजात आयोजर्ा सम्पन्न भएपसछ 
सम्बश्चन्धत सर्कायले कोषमा बझुाउर् ुपरे्छ। 

(३) कोषको लेखा तथा कागजात प्रचसलत कारू्र् बमोश्चजम सरुश्चित राख्नपुरे्छ। 

(४) कुरै् दात ृपिले उपलब्ध गराएको रकम वा सामग्रीको से्रस्ता सो उदे्दश्य र प्रयोजर् खुल्र् े
गररप्रचसलत कारू्र् बमोश्चजम राख्नपुरे्छ । 

२७. लेखापरीिणाः(१)कोषले प्रदेश लेखा सर्यन्रक कायानलयबाटवा र्ेपाल चाटनड एकाउण्टेन्ट ऐर्, 

२०५३ बमोश्चजम र्ाम दतान भएको चाटनड एकाउण्टेन्टवाट कोषको आन्तररक लेखापरीिण 
गराउर् ुपरे्छ।  

(२) कोषको आय–व्ययको वावषनक लेखापरीिण प्रचसलत कारू्र् अर्सुार महालेखा परीिकको 
कायानलयबाट हरु्ेछ।  

(३) प्रदेश सरकारले चाहेमा जरु्सकैु बखत कोषको वावषनक वहसाब–वकताब जाूँच्र् वा जूँचाउर् 
सक्र्ेछ।  
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२८. प्रसतवेदर् पेश गर्ुनपरे्ाः(१)यस कोषबाट थोक कजान सलर्े सहकारी संस्थार अन्य संघ 
संस्थाहरुले रैमाससक समाप्त भएको पैसतस ददर् सभरकजानलगार्ी तथा असलुी लगायत 
तोवकएको प्रगसत वववरणको प्रसतवेदर् कोष समि बझुाउर् ुपरे्छ ।कोषले आफ्र्ो आयव्यय, 
सम्पत्ती, दावयत्व र वस्तगुत सहायता एवं बाूँवक मौज्दात प्रस्ट देश्चखर्े गरर तोवकएको ढाूँचामा 
अध्यावसधक गरी राख्न ुपरे्छ। 

पररच्छेद-8 

ववववध 

२९. सहभागी हरु् र्पाउर्ाेः(१)सदस्य, कायनकारी सर्देशक तथा कुरै् कमनचारीले आफ्र्ो स्वाथन भएको 
कुरै् ववषयवस्तसुूँग सम्बश्चन्धत कोषको कुरै् सर्णनय प्रवक्रयामा सहभागी हरु् पाउर्े छैर्र्।्  

३०. शपथ ग्रहणाः(१)मर्ोसर्त सदस्य, कायनकारी सर्देशक तथा कमनचारीले आफ्र्ो पदीय दावयत्व 
सम्हाल्र्अुगावै तोवकएबमोश्चजम गोपर्ीयता र इमान्दाररताको शपथ ग्रहण गर्ुन परे्छ।  

३१. बैठक भत्तााः(१)सदस्यहरुले ससमसतको बैठकमा भाग सलएबापत तोवकएबमोश्चजमको बैठक भत्ता 
पाउर्ेछर्।्  

३२. आदेश वा सर्देशर् ददर् सक्र्ाेः(१)प्रदेश सरकारले कोषले गरेको कामकारबाहीको आवश्यक 
जाूँचबझु गरी वा आवश्यक ठार्ेका बखत कोषको उदे्दश्यअर्रुुप कामकारबाही गर्नको लासग 
कोषलाई आवश्यक आदेश वा सर्देशर् ददर् सक्र्ेछ। त्यसरी प्रदेश सरकारले ददएको आदेश 
वा सर्देशर्को पालर्ा गर्ुन कोषको कतनव्य हरु्ेछ।  

३३. असधकार प्रत्यायोजर्ाः (१) ससमसतले यस ऐर् बमोश्चजम आफूलाई प्राप्त असधकारमध्ये केही 
असधकार आवश्यकता अर्सुार अध्यि, कुरै् सदस्य, दफा १३ बमोश्चजम गदठत उपससमसत वा 
कायनकारी सर्देशकलाई प्रत्यायोजर् गर्न सक्र्ेछ। 

(२) अध्यिले यस ऐर्बमोश्चजम आफूलाई प्राप्त असधकारमध्ये केही असधकार आवश्यकता अर्सुार 
उपससमसत र कायकानरी सर्देशकलाईप्रत्यायोजर् गर्न सक्र्ेछ। 

(३) कायनकारी सर्देशकले यस ऐर्बमोश्चजम आफूलाई प्राप्त असधकारमध्ये केही असधकार 
आवश्यकता अर्सुार कोषको कुरै् असधकृत कमनचारीलाई प्रत्यायोजर् गर्न सक्र्ेछ।  

(४) यस दफा बमोश्चजम प्रत्यायोश्चजत असधकार परु्ाःप्रत्यायोश्चजत हरु्े छैर्। 
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३४. प्रदेश सरकारसूँग सम्पकन ाः(१)कोषले प्रदेश सरकारसूँग सम्पकन  राख्दा मन्रालय माफन त राख्न ु
परे्छ।  

तर, कोषसूँग सम्बश्चन्धत दैसर्क प्रशासकीय कामका लासग सम्बश्चन्धत सर्कायसूँग 
कोषले ससधै सम्पकन  राख्न सक्र्ेछ।  

३५. सर्यम बर्ाउर् े असधकार:(१) यस ऐर्को उदे्दश्य कायानन्वयर्को लासग कोषले आवश्यक 
सर्यमावलीबर्ाउर् सक्र्ेछ र त्यस्तो सर्यमावलीप्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएपसछ लागू 
हरु्ेछ। 

३६. सर्देश्चशका र कायनववसध बर्ाउर् े असधकार:(१)योऐर् वा यस ऐर्अन्तगनतबर्ेकोसर्यमावलीको 
असधर्मा रही कोषले आवश्यकसर्देश्चशका र कायनववसध बर्ाउर् सक्र्ेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमकोषलेसर्देश्चशका र कायनववसध बर्ाउदा मन्रालयको स्वीकृसत 
सलर्पुरे्छ। 

३७. असभलेख राख्नपुरे्ाः (१) कोषले आफूले गरेको काम कारवाहीको असभलेख राख्नपुरे्छ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम राश्चखएको असभलेख कोषको प्रयोजर् समाप्त भएपसछ कोषले 
मन्रालयलाई बझुाउर् ुपरे्छ। 

३८. कोषको प्रशासकीय खचनाः(१)कोषको प्रशासकीय संचालर् खचन तोवकए बमोश्चजम हरु्ेछ। 

३९. कोषको ववघटर्:(१) कुरै् मर्ाससब कारणबाट प्रदेशसरकारले कोषलाई खारेज गरे्सर्णनय 
गरेमा कोष ववघटर्गर्न सवकर्ेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम कोष ववघटर्भएमा त्यस्तो कोषमाबाूँकीरहेकोरकम, दावयत्व र 
चलअचलसम्पश्चत्त प्रदेश सरकारको र्ाममा सरे्छ । 

प्रदेश सभाको सम्बत ् २०७६ जेष्ठ १२ गते आईतबारका ददर् बसेको ७औ ँ बैठकले र्ेपालको 
संववधार्को धारा १९९ बमोश्चजम यो ववधेयक पाररत गरेको हदुा र्ेपालको संववधार्को धारा २०१ को 
उपधारा (1) बमोश्चजम प्रमाश्चणत गदनछु । 

  

मार्र्ीय अजुनर् बहादरु थापा 
सभामखु 

सदूुरपश्चिम प्रदेश  

समसत :- २०७६।०२।२९ 

 

सदूुरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामखुबाट प्रमाश्चणत यो ववधेयक 
रे्पालको संववधार्को धारा २०१ को उपधारा (2) बमोश्चजम 
प्रमाश्चणत गदनछु । 

 

समसत :-...........................  मार्र्ीय मोहर्राज मल्ल 

   प्रदेश प्रमखु 


