सुदूरपश्चिम प्रदे श स्वरोजगार ववकास कोष नियमावली,२०७६
प्रदे श सरकार मश्चरिपररषद् नमनि २०७६/11/20 को निर्णयबाट स्वीकृि

प्रदे श सरकार
आनथणक मानमला िथा योजिा मरिालय
सुदूरपश्चिम प्रदे श
धिगढी
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सुदूरपश्चिममा प्रदे श स्वरोजगार ववकास कोष नियमावली, २०७६
सुदूरपश्चिम प्रदे श स्वरोजगार ववकास कोष ऐि, २०७५ को दफा ३५ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी प्रदे श
सरकारले दे हायका नियमहरु बिाएको छ।
पररच्छे द १
प्रारश्चभिक
१. सं श्चिप्त िाम, ववस्िार र प्रारभि: (१) यी नियमहरुको िाम "सुदूरपश्चिम प्रदे श स्वरोजगार ववकास कोष
नियमावली, २०७६" रहेको छ।
(२) यो नियमावली प्रदे श सरकारबाट स्वीकृि िएपनछ प्रदे शिर लागु हुिेछ।
२. पररिाषा: (१) ववषय र प्रसङ्गले अको अथण िलागेमा यस नियमावलीमा,(क)

"ऐि" िन्नाले सुदूरपश्चिम प्रदे श स्वरोजगार ववकास कोष ऐि, २०७५ लाई
सभझिु पछण।

(ख)

“ऋर्” िन्नाले ऐि बमोश्चजम प्रदाि गररिे थोक िथा खुद्रा कजाण सभझिु
पछण।

(ग)

“कायाणलय” िन्नाले ऐिको दफा ३ बमोश्चजमको कोष सञ्चालि गिण प्रदे श
सरकारबाट स्थावपि कायाणलयलार्ण समेि सभमझिु पछण ।

(घ)

“कायाणलय प्रमुख” िन्नाले ऐिको दफा २ (ङ) मा उल्लेश्चखि कायाणलयको
प्रमुखलाई सभझिु पदणछ ।

(ङ)

“कोष” िन्नाले ऐिको दफा ३ बमोश्चजम स्थावपि कोष सभझिु पछण ।

(च)

“प्रस्िाव” िन्नाले कोषबाट नलिे ऋर् र आफ्िो रकम समेि लगािी गरी
कुिै व्यवसाय सं चालि गिण ियार पाररएको पररयोजिा प्रस्िाव र सोसं ग
सभबश्चरधि चल अचल सभपनिको वववरर् समेि सभझिु पछण ।

(छ)

"मरिालय" िन्नाले आनथणक मानमला िथा योजिा मरिालय सभझिु पछण।

(ज)

“सनमनि” िन्नाले ऐिको दफा ७ बमोश्चजमको कोष सं चालक सनमनि सभझिु
पछण ।
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पररच्छे द -२
कोषको सं चालि िथा व्यवस्थापि
३. कोषको सं चालि: (१) ऐिको दफा ३ बमोश्चजम स्थावपि कोषको मूल खािा िेपाल सरकारको स्वानमत्व
रहे को बैंकमा रहिेछ।
(२) कोषले मरिालयको स्वीकृनि नलई बैंक िथा ववत्तीय सं स्थामा अरय खािा सं चालि
गिण सक्िेछ।
(३) कोषले ऐिको दफा ३८ बमोश्चजम आफूलाई आवश्यक पिे प्रशासनिक खचण माग
गिणको लानग प्रदे श सरकारको वावषणक बजेट निमाणर्का क्रममा आधार र कारर् सवहिको बजेट िथा
कायणक्रम मरिालयमा पेश गिुण पिेछ ।
(४) मरिालयले कोषको प्रशासनिक खचणको लानग आवश्यक बजेट व्यवस्था गिेछ।
(५) कोषको रकम प्रशासनिक काममा खचण गिण पार्णिे छै ि ।
(६) कोषले मरिालयको स्वीकृनि वविा प्रोत्साहि, अनिररक्त समय ित्ता लगायिका कुिै
पनि थप आनथणक सुनबधा प्रदाि गिण सक्िे छै ि ।
४. कोषको खािा सं चालि: (१) कोषको मूल खािाको सं चालि कायणकारी निदे शक र कोषको लेखा
ु दस्िखिबाट हुिेछ ।कायाणलयको अरय खािाको सं चालि सनमनिको निर्णय अिुसार
प्रमुखको सं यक्त
गिण सवकिेछ ।
(२) कायणकारी निदे शकको पद ररक्त रहे को अवस्थामा सनमनिको स्वीकृनि नलई कोषको
ु दस्िखिबाट खािा सं चालि हुिेछ।
वररष्ठिम कमणचारी र लेखा प्रमुखको सं यक्त
(३) ऐिको दफा ६ बमोश्चजम कोषलाई प्राप्त िएको रकम ऐिको दफा ३ बमोश्चजम स्थावपि
कोषको मूल खािामा जभमा गररिेछ र मूल खािाबाट सनमनिको निर्णय अिुसार अरय खािामा सािण
सवकिेछ ।
(४) कायाणलयको दै निक प्रशासि सं चालि खचण गिण छु टै खािा खोल्िु पिेछ र मूल
खािाबाट प्रशासनिक खचण गिण पार्िे छै ि ।
५. बजेट निकासा र खचण: (१) कोषको उद्देश्य पररपूनिणको लानग मरिालयले प्रशासनिक खचण र कोषमा
जभमा हुिे प्रयोजिको लानग छु ट्टाछु ट्टै रकम उपलब्ध गराउिेछ।
(२) प्रशासनिक खचण बापि मरिालयबाट प्राप्त रकम कोषले बााँडफााँड गरी सनमनिबाट
स्वीकृि गरार्ण खचण गिुण पिेछ।
(३) कोषले प्रचनलि कािूि वमोश्चजम खचण गिुप
ण िेछ ।
६. उपसनमनिको गठि: (१) सनमनिले दे हाय बमोश्चजमका उपसनमनि गठि गिण सक्िेछ:(क) ऋर् लगािी िथा असुली उपसनमनि
(ख) ऋर् अिुगमि उपसनमनि
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(ग) सनमनिले िोकेको अरय ववषयगि उपसनमनिहरु
(२) उपनियम १ बमोश्चजम गठि हुिे उपसनमनिको काम, किणव्य र अनधकार सनमनिले
िोके बमोश्चजम हुिेछ ।
७. कोषको प्रयोग: (१) कोषको प्रयोग ऐिको दफा ५ बमोश्चजमको उद्देश्य पूनिण गिे कायणको लानग गररिेछ।
(२) कोषमा रहे को रकम कोषको उद्देश्यमा प्रनिकुल असर िपिे गरी बचि िथा ऋर्को
कारोवार गिे सहकारी सं स्था, िेपाल राष्ट्र बैंकबाट र्जाजि प्राप्त लघुववत्त ववत्तीय कारोवार गिे सं घ
सं स्था र त्यस्िै प्रकृनिका अरय सं घ सं स्थालाई सनमनिको निर्णय बमोश्चजम केरद्रीय कायाणलय माफणि ऋर्
कजाण लगािी गिण सक्िेछ । कोषले प्रदे श निि आफ्िा अरय कायाणलय माफणि खुद्रा कजाण लगािी
गिेछ।
(३) कोषको रकमको रे खदे ख र व्यवस्थापि गिे श्चजभमेवारी कायाणलय प्रमुखको हुिछ
े ।
(४) कोषले ऋर् लगािी गदाण, कुिै प्रकारको रकम हस्िारिरर् गदाण वा अरय
प्रयोजिका लानग िुक्तािी गदाण बैंक माफणि माि कारोबार गिुण पिेछ।

4

पररच्छे द-३
ऋर् लगािी, असुली र ववमा सभबरधी व्यवस्था
८. थोक कजाण लगािी सभबरधी व्यवस्थााः (१) कोषको उद्देश्य बमोश्चजम सनमनिमा कजाणको नसफाररस गिण
दे हाय बमोश्चजम ऋर् लगािी उपसनमनि हुिछ
े :(क) कायणकारी निदे शक

- सं योजक

(ख) उपकायणकारी निदे शक

- सदस्य

(ग) निदे शक ऋर् लगािी िथा असुली शाखा

-सदस्य सश्चचव

(२) ऋर् लगािी नसफाररस गिुण पूव ण सभबश्चरधि सं स्थाबाट पेश हुि आएको प्रस्िाव उपर
कायाणलयको िफणबाट पूव ण लगािी सभिाव्यिा अध्ययि गररिेछ ।
(३) थोक कजाण लगािी सभबरधी अरय व्यवस्था ऐिको दफा ३६ को अधीिमा रही कोषले
बिाएको कायणववनध बमोश्चजम हुिेछ।
९. खुद्रा कजाण लगािी सभबरधी व्यवस्थााः

(१) कोषको उद्देश्य बमोश्चजम खुद्रा कजाणको लगािी गिण दे हाय

बमोश्चजम ऋर् लगािी उपसनमनि हुिेछ:(क) उपकायणकारी निदे शक

- संयोजक

(ख) ऋर् लगािी िथा असुली हे िे निदे शक

- सदस्य

(ग) कायणक्रम अनधकृि (सािौं िह), ऋर् लगािी उपशाखा

- सदस्य सश्चचव

(२) उपनियम (१) बमोश्चजमको उपसनमनिले प्रवाह गिे ऋर्को सीमा नियम १२ बमोश्चजम
हुिेछ ।
(३) कोषको केरद्रीय कायाणलय बाहे क अरय कायाणलयबाट ऋर् लगािी गिे ऋर्को सीमा
र उपसनमनिको सं रचिा सनमनिले िोके बमोश्चजम हुिेछ ।
(४) कायाणलयले खुद्रा कजाण लगािी अगावै पूव ण लगािी सभिाव्यिा अध्ययि गरी उपयुक्त
दे श्चखएमा लगािी गररिेछ ।
(५) खुद्रा कजाण लगािी सभबरधी अरय व्यवस्था ऐिको दफा ३६ को अधीिमा रही कोषले
बिाएको कायणववनध बमोश्चजम हुिेछ।
१०. ऋर् असूली सभबरधी व्यवस्थााः (१) कायाणलयले लगािी गरे को ऋर् असुलीका लानग दे हाय बमोश्चजमको
ऋर् असुली उपसनमि गठि हुिेछ:(क) निदे शक ऋर् लगािी उपशाखा

- संयोजक

(ख) कायणक्रम अनधकृि (छै ठौ) ऋर् असुली उपशाखा

- सदस्य

(ग) सहायक पााँचौ, ऋर् असुली उपशाखा

- सदस्य सश्चचव

(२) उपनियम (१) बमोश्चजमको ऋर् असुली सनमनिले दे हाय बमोश्चजमको कायण गिुण पिेछ:(क) कोषले लगािी गरे को कजाणको वववरर् अद्यावनधक गिे,
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(ख) लगािी िएका कजाणहरु मध्ये िाखा िाघेका कजाणहरुको वववरर् अद्यावनधक
गिे,
(ग) िाखा िाघेका ऋर्ीहरुलाई कजाण च ुक्ता गिणको लानग पिाचार गिे,
(घ) िाखा िाघेका ऋर्ीहरुबाट ऋर् असुली गरी कोषमा जभमा गिे,
(ङ) कजाणहरुको िाखा िाघ्ि िददि आवश्यक िाकेिा िथा पिाचार गिे,
(च) ऐि िथा नियमावली बमोश्चजम िाखा िाघेका कजाण असुलीको लानग पनिकामा
सूचिा प्रकाश्चशि गिे, चल अचल सभपनि रोक्का राख्ने लगाएिका आवश्यक
कारबाही प्रवक्रया अगानड बढाउिे, र
(छ) ऋर् लगािी शाखालाई िाखा िाघेका ऋर्ीहरुको सभबरधमा आवश्यक
जािकारी उपलब्ध गराउिे ।
(३) ऋर् असुली सभबरधी अरय व्यवस्था ऐिको दफा ३६ को अधीिमा रही कोषले
बिाएको कायणववनध बमोश्चजम हुिेछ।
११. बैठक सभबरधी व्यवस्था : (१) नियम (८), नियम (९) र नियम (१०) बमोश्चजमको ऋर्/कजाण
लगािी िथा असुली उपसनमनिको बैठक सभबरधी व्यवस्था दे हाय बमोश्चजम हुिछ
े :(क) ऋर् लगािी िथा असुली उपसनमनिको बैठक आवश्यकिा अिुसार बस्िेछ।
(ख) वैठकमा उपसनमनिका सभपूर्ण सदस्यहरुको उपश्चस्थनि हुिपु िे छ ।
(ग) उपसनमनिको कुिै सदस्य लामो समय अिुपश्चस्थि िएमा वा लामो नबदामा
बसेमा कायणकारी निदे शकले उपसनमनिको सदस्यको काम गिे गरी कोषको
कुिै अनधकृि कमणचारीलाई िोक्ि सक्िे छ।
(घ) ऋर् लगािी िथा असुली उपसनमनिले गरे को प्रत्येक ऋर्को लगािीको लानग
छु ट्टै माईरयुट बिाई निर्णय पुश्चस्िकामा सबै सदस्यले दस्िखि गिुप
ण िे छ ।
(ङ) ऋर् लगािी िथा असुली उपसनमनिको बैठक बसेवापि कुिै बैठक ित्ता वा
अनिररक्त सुववधा उपलब्ध गराईिे छै ि ।
(च) नियम (८) बमोश्चजमको उपसनमनि सनमनि प्रनि, नियम (९) र नियम (१०)
बमोश्चजमको उपसनमनि कोषको कायणकारी निदे शक प्रनि उत्तरदायी हुिेछ ।
(२) बैठक सभबरधी अरय व्यवस्था सनमनिले निधाणरर् गरे बमोश्चजम हुिेछ ।
१२. ऋर् सीमा िथा लगािी गिे आधारहरु : (१) कोषले गिे थोक िथा खुद्रा कजाण लगािी प्रनि ग्राहक
सीमा सनमनिले निधाणरर् गरे बमोश्चजम हुिेछ ।उक्त रकम वकस्िाबरदीमा प्रदाि गिण सवकिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोश्चजम प्रवाह गररएको कजाणको पवहलो वकस्िा रकमको सदुपयोनगिा अध्ययि गरी
ऋर्को सदुपयोग िएको यवकि गरी दोश्रो वकस्िा कजाण उपलब्ध गराउिु पिेछ।
(४) ऋर् लगािी उपसनमनिले ऋर् लगािी गदाण दे हायका आधारहरु अवलभबि गरी ऋर्
लगािी गिुप
ण िे छ:-
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(क)

ऐिले िोकेका िेिहरु,

(ख)

ऐिले िोकेका लािग्राहीहरु,

(ग)

ऋर्को सााँवा िथा व्याज िुक्तािीको समय, िररका र प्रवक्रया,

(घ)

लािग्राहीको पररयोजिा,

(ङ)

ऋर्को प्रयोजि र अवनध,

(च)

ऋर् नििण सक्िे िमिा,

(छ)

सुरिर् िथा जमाििको ववनध र प्रवक्रया,

(ज)

प्रत्येक ऋर्ीको ऋर्को फार्ल अद्यावनधक गिे ववषय,

(झ)

ऋर् लगािीको अद्यावनधक वववरर्,

(ञ)

अरय सं स्थाबाट सोही प्रयोजि वा अरय प्रयोजिका लानग नलएको ऋर्को अवस्था,
र

(ट)

सनमनिले िोकेका अरय िेिहरु ।

१३. ऋर् वफिाण र कारबाही सभबरधी व्यवस्थााः (१) ऋर्ीले नलएको थोक िथा खुद्रा कजाणको सााँवा िथा
व्याज िुक्तािी गिे समय, सााँवा िथा व्याजको रकम र प्रवक्रया सभबरधी जािकारी ऋर् लगािीको
समयमा िै ऋर्ीलाई प्रदाि गिुण पिेछ ।
(२) ऋर् लगािी गदाण ऋर्ी र कोष बीच िएको लगािी सभबरधी िमसुकमा असुलीका
प्रवक्रयाहरु िथा सभिाववि कारबाहीहरु उल्लेख गरी सहीछाप गिुण पिेछ ।
(३) ऋर्को सााँवा िथा व्याज िुक्तािीको समय, सााँवा व्याज रकम र िुक्तािी िानलका
सनमनिको सहमनिमा कोषले समय समयमा निधाणरर् गरे बमोश्चजम हुिेछ ।
(४) िोवकएको समयमा ऋर्को सााँवा िथा व्याज िुक्तािी गिे ऋर्ी वा सं स्थालाई
सनमनिले निधाणरर् गरे बमोश्चजम प्रोत्साहि खचण उपलब्ध गराउि सवकिेछ ।
(५) ऋर्ीले नलएको ऋर्को सााँवा र व्याज िुक्ताि िगरे मा कोषले ऋर्ीलाई दे हाय
बमोश्चजमको कारबाही चलाउि सक्िेछ:(क) ऋर् नलं दाको बखि ऋर्ीले उल्लेख गरे को वा ऋर्ी वा एकाघर पररवारको
िाममा रहे को चल,अचल सभपश्चत्त रोक्का गिे,
(ख) ऋर्ीले सरकारी निकायबाट प्राप्त गिे नसफाररस िथा सेवा सुववधा रोक्का
गिण सभबश्चरधि निकायमा पिाचार गिे,
(ग) ऋर्ीलाई कालो सूचीमा राख्ने,
(घ) ऋर्ीको िथा एकाघर पररवारको िाउाँ मा रोक्का रहे को चल, अचल सभपश्चत्त
नललाम गरी ऋर् असुली गिे, र
(ङ) अरय प्रचनलि ऐि, कािूिको अनधिमा रही असुल उपर गिे ।
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(६) सनमनिले ऋर् असुली उपसनमनिलार्ण ऋर् असुलउपर गिे सभबरधमा आवश्यक
निदे शि ददि सक्िेछ ।
१४. ऋर् लगािी सभबरधी प्रवक्रयागि व्यवस्था: (१) कोषबाट बैक वा ववश्चत्तय सं स्था वा सहकारी सं स्थाले
ऋर् प्राप्त गदाण ऋर् लगािी सभबरधी कायणववनधमा िोवकए बमोश्चजमको प्रवक्रया पूरा गिुण पिेछ ।
(२) कोषबाट व्यश्चक्तले ऋर् प्राप्त गिण ऋर् लगािी सभबरधी कायणववनधमा िोवकए
बमोश्चजमको प्रवक्रया पुरा गिुप
ण िेछ ।
(३) कोषमा प्राप्त ऋर् कजाण माग सभबरधी प्रस्िावहरु छिौट गिण थोक कजाणको हकमा
नियम ८ र खुद्रा कजाणको हकमा नियम ९ बमोश्चजमको गदठि सनमनिले मुल्याङ्कि सनमनिको समेि
काम

गिुप
ण िेछ । मुल्यांकि सनमनिमा आवश्यकिा अिुसार ववशेषज्ञहरुलाई समेि समावेश गिण

सवकिेछ ।
स (४) कुि श्चजल्लामा कनिवटा बैंक, ववश्चत्तय सं स्था िथा सहकारी सं स्थालाई ऋर् उपलब्ध
गराउिे िन्ने निर्णय गिे अश्चरिम अनधकार कोषसं ग सुरश्चिि रहिे छ ।
१५. ब्याज सभबरधी व्यवस्था: (१) ऐिको दफा २२ बमोश्चजम कोषबाट थोक कजाण सुनबधा उपिोग गिे
सं स्थाले ऋर्को लागि (कस्ट अफ फरड) गर्िा गदाण कोषबाट नलएको ऋर्को व्याजको आधारमा
माि गर्िा गिुण पिेछ ।यसरी गर्िा गररएको कस्ट अफ फण्डमा ४ प्रनिशि िरदा बढी स्प्रेडदर
राखी लगािी गिण पाउिे छै ि ।
(२) थोक िथा खुद्रा कजाणको व्याजदर सनमनिले निधाणरर् गरे बमोश्चजम हुिेछ ।
(३) थोक कजाण प्राप्त गिे सं स्थालाई कजाण उपिोग गिण सनमनिले निधाणरर् गरे बमोश्चजम
प्रोत्साहि ददर्िेछ।
१६. ऋर् सुरिर् सभबरधी व्यवस्थााः (१) ऋर्ीको पररयोजिाको जोश्चखम रयूिीकरर् गिणका लानग बीमा
गराउिु पिेछ।
(२) ऋर्को बीमा गिे सभबरधी व्यवस्था ऐिको दफा ३६ को अधीिमा रही कोषले
बिाएको कायणववनध बमोश्चजम हुिेछ।
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पररच्छे द -४
स्वयंसेवक, सहयोगी सं स्था र िानलम सभबरधी व्यवस्था
१७. स्वयं सेवक सं स्थाको नियुश्चक्त र पररचालि सभबरधी व्यवस्थााः (१) स्वरोजगार ववकास कोषका
कायणक्रमहरु सं चालि िएका श्चजल्लाहरुमा वा प्रदे शिरको लानग स्वयंसेवक वा सहयोगी सं स्थाको
छिौट कोषले िोकेको योग्यिा र मापदण्डको आधारमा प्रस्िाव माग गरी गररिेछ ।
(२) कोषले स्वयंसेवक िई कायण गिण र्च्छु क स्वयंसेवक र सहयोगी सं स्थाहरुलाई
स्वयंसेवक वा सहयोगी सं स्थाको रुपमा कायण गिे गरी अिुमनि प्रदाि गिण सक्िेछ ।
(३) स्वयंसेवक र सहयोगी सं स्थाहरुलाई प्रदाि गररिे सुववधा सनमनिको निर्णय बमोश्चजम
कोषबाट प्रदाि गिण सवकिेछ ।
(४) स्वयं सेवक वा सहयोगी सं स्था कोष प्रनि जवाफदे ही हुिेछ ।
(५) कोषले सनमनिको निर्णय बमोश्चजम स्वयं सेवक वा सहयोगी सं स्थाले गिणसक्िे
कायणश्चजभमेवारी करारको माध्यमबाट िोक्ि सक्िेछ ।
(६) कोषले स्वयंसेवक वा सहयोगी सं स्थालाई आवश्यक निदे शि ददि सक्िेछ । सो
निदे शिको पालिा गिुण स्वयंसेवक वा सहयोगी सं स्थाको किणव्य हुिेछ ।
१८. व्यवसावयक िानलम सभबरधी व्यवस्थााः (१) ऐिको दफा (५) मा उल्लेश्चखि उद्देश्य पुरा हुिे गरी
सोही दफामा उल्लेश्चखि ववषयिेिमा कोषले लािग्राहीहरुलाई िानलम प्रदाि गिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोश्चजम कोषले आफै वा सभबश्चरधि ववषयका िानलम प्रदायक सं स्था
छिौट गरी िानलम प्रदाि गिण सक्िेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोश्चजमका सं स्था छिौट गदाण स्थािीय स्िरमा निाःशुल्क रुपमा िानलम
सञ्चालि गरररहे का र गिण चाहिे स्वयंसेवी वा सहयोगी सं स्थालाई प्राथनमकिा ददर्िेछ ।
(४) िानलम प्रदायक सं स्था, स्वयंसेवी वा सहयोगी सं स्थालार्ण कोषले िानलम सामग्री अिुदाि
उपलब्ध गराउि सक्िेछ।
(५) कोषले ऋर् प्रवाह गिुण अघी सभबश्चरधि नबषयमा अनिमुखीकरर् वा िानलम ददिुपिेछ।
(६) कोष वा कोष बाट थोक कजाण प्राप्त गरी लगािी गिे बैंक िथा नबत्तीय सं स्था वा
सहकारी सं स्थाले लािग्राहीका लानग पररयोजिा ववकास (प्रोजेक्ट डेिलप्मेण्ट) लगायिका ववषयमा
अनिमुखीकरर् िानलम प्रदाि गिण सक्िेछ ।
(७) एकै प्रकृनि र स्िरको िानलम एकै व्यश्चक्तलाई दोहोर्याएर प्रदाि गररिे छै ि ।
(८) कोषले आफू वा िानलम प्रदायक सं स्थाबाट िानलम प्रदाि गरे का व्यश्चक्त वा सं स्थाहरुको
वववरर् अद्यावनधक गरी राख्नु पिेछ ।
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पररच्छे द-५
ववववध
१९. प्रनिवेदि पेश गिुप
ण िेाः कोषले ऐिको दफा २८ बमोश्चजम वावषणक प्रनिवेदि पेश गदाण अिुसूची -१ मा
उल्लेश्चखि नबषयको अनिररक्त कोषको सभपश्चत्त र दावयत्व समेि दे श्चखिे नबश्चत्तय वववरर् सवहि समावेश
गरर मरिालय र सनमनि समि पेश गिुण पिेछ ।
२०. शपथ ग्रहर्ाः ऐिको दफा १५ बमोश्चजम नियुक्त हुिे कायणकारी अनधकृि र दफा ७ को उपदफा (१)
को खण्ड (च) बमोश्चजम मिोनिि हुिे व्याश्चक्तले अिुसूची – २ बमोश्चजमको ढााँचमा शपथ नलिुपिेछ।
२१. बैठक ित्ता सभबरधी व्यवस्थााः (१) सनमनिको बैठक वापि सदस्यहरुलाई प्रनि बैठक रु.२,५००/बैठक ित्ता प्रदाि गररिेछ ।
(२) बैठक खचण सभबरधी अरय व्यवस्था प्रचनलि कािूि बमोश्चजम हुिेछ ।
२२. अिुसूचीमा थपघट वा हे रफेर: मरिालयले प्रदे श राजपिमा सूचिा प्रकाशि गरी अिुसूचीमा आवश्यकिा
अिुसार हे रफेर िथा थपघट गिण सक्िेछ ।
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अिुसूची - १
(नियम १९ सं ग सभबश्चरधि)

सुदूरपश्चिम प्रदे श स्वरोजगार ववकास कोषको

प्रनिवेदिको ढााँचा
आ.व……….

क्र.सं .

वववरर्

रकम

क) कोषको अवस्था
१

कोषलाई वषणिररमा प्राप्त िएको रकम

२

कोषले गरे को थोक िथा खुद्रा कजाण लगािी

३

कोषमा वषणको अरत्यमा बााँकी रहे को रकम
ख) ऋर् लगािी िथा असुली

१

गि आनथणक वषणसभमको ऋर् लगािी

२

यस वषणमा थप िएको ऋर् लगािी

३

गि आनथणक बषणसभम कूल ऋर् असुली

४

यस बषण िएको कूल ऋर् असुली
ग) ऋर् वनगणकरर्

१

िाका िाघेको ऋर्

२

िाका ििाघेको ऋर्
घ) िानलम सभबरधी वववरर्

१

गि आनथणक वषणसभम िानलम प्राप्त व्यश्चक्त

२

चालु आनथणक वषणमा िानलम प्राप्त व्यश्चक्त

३

स्वरोजगार

अरय वववरर् (सं लग्ि गिे) :
(क)कोषले प्रदाि गरे को िानलम र ऋर्को प्रिावकारीिा,
(ख)कोषले गरे को कूल लगािी मध्ये नबषय िेिगि र श्चजल्लागि वववरर्,
(ग) कोषले गरे को थोक कजाण लगािी (श्चजल्लागि),
(घ) कोषले गरे को सं चालि खचण (श्चजल्लागि),
(ङ) कोषलाई परे का समस्या र कोषलाई प्रिावकारी बिाउि अवलभवि गिुप
ण िे सुझावहरु ।
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कैवफयि

अिुसूची - २

(नियम २० सं ग सभबश्चरधि)
सुदरु पश्चिम प्रदे श स्वरोजगार ववकास कोष
शपथ ग्रहर् फारामको िमूिा

म ................................................................................ ईश्वरको िाममा शपथ नलरछु

वक

सुदरु पश्चिम प्रदे श स्वरोजगार ववकास कोषको कमणचारीको है नसयिले मलाई िोवकएको काम मेरो ज्ञाि, नसप
िमिा र वववेकले भ्याएसभम र्माि, धमण िथा किणव्य सभझी दे श र कोषप्रनि बफादार रही िय रवहि िई,
पिपाि िगरी, कुिै लोिलालचमा िपरी अिुशासिमा रही सुदरु पश्चिम प्रदे श स्वरोजगार ववकास कोषको

ऐि

र नियमावली िथा प्रचनलि कािूिी व्यवस्थाको अनधिमा रही आफ्िो किणव्यको पालिा गिेछु । मलाई ज्ञाि
हुि आएको कोषको कुिै पनि गोप्य कुरा आनधकाररक व्यश्चक्तलाई बाहेक अरु कसैलाई म सेवामा बहाल रहे
वा िरहेको जुिसुकै अवस्थामा पनि प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपले िन्ने वा सङ्केि गिे छै ि ।

शपथ ग्रहर् गिे कमणचारीको
(क) िाम

शपथ ग्रहर् गरे को प्रमाश्चर्ि गिे अनधकारीको

:

(क) िामाः

(ख) दस्िखिाः

(ख) दस्िखिाः

(ग) पद

(ग)

(घ) नमनि

:
:
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पद

:

(घ) नमनि

:

