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यवुा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) ननयमावली, २०७७ 

प्रशासकीय काययववनि (ननयनमत गने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी नेपाल 
सरकारले देहायका ननयमहरु बनाएको छ । 

पररच्छेद–१ 

प्रारम्भिक 

१. संम्िप्त नाम र प्रारभिः (१) यी ननयमहरुको नाम “यवुा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष 
(सञ्चालन) ननयमावली, २०७७” रहेको छ । 

(२) यो ननयमावली तरुुन्त प्रारभि हनुेछ । 

२. पररिाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस ननयमावलीमा,- 

(क) “अध्यि” िन्नाले सनमनतको अध्यि सभझन ुपछय । 

(ख) “उपाध्यि” िन्नाले ननयम ९ बमोम्जम ननयकु्त कोषको उपाध्यि सभझन ुपछय ।  

 (ग)  “ऋणी” िन्नाले कोष माफय त स्वरोजगारको लानग ऋण प्राप्त गरेको व्यम्क्त वा समूह सभझन ु
पछय। 

(घ)  “काययकारी ननदेशक” िन्नाले ननयम २३ बमोम्जम ननयकु्त कोषको काययकारी ननदेशक सभझन ु
पछय।  

(ङ)  “काययक्रम” िन्नाले स्वरोजगार सभबन्िी काययक्रम सभझन ुपछय । 

(च)  “कोष” िन्नाले ननयम ३ बमोम्जमको कोष सभझन ुपछय । 

(छ)  “मन्रालय” िन्नाले यवुा तथा खेलकुद मन्रालय सभझन ुपछय । 

(ज)  “ववत्तीय संस्था” िन्नाले प्रचनलत कानून बमोम्जम ववत्तीय कारोबार गनय अनमुनत प्राप्त बैंक 
तथा ववत्तीय संस्था सभझन ुपछय । 

(झ)  “सदस्य” िन्नाले सनमनतको सदस्य सभझन ुपछय र सो शब्दले सनमनतको अध्यि तथा सदस्य-
सम्चव समेतलाई जनाउँछ । 

(ञ)  “सनमनत” िन्नाले ननयम ७ बमोम्जमको सनमनत सभझन ुपछय । 

(ट)  “सहकारी संस्था” िन्नाले प्रचनलत कानून बमोम्जम दताय िएको सहकारी संस्था सभझन ुपछय र 
सो शब्दले सहकारी बैंक समेतलाई जनाउँछ । 
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(ठ) "साना व्यवसायी" िन्नाले मनुाफा आजयन गने उद्दशे्यले स्वरोजगारजन्य आनथयक वक्रयाकलाप 
गने व्यम्क्त वा समूह सभझन ुपछय ।  

(ड)  “स्वरोजगार” िन्नाले आफ्नो श्रम, सीप, ज्ञान र पूजँीको पररचालन गरी कुनै वस्त ुवा सेवाको 
उत्पादन, त्यस्तो वस्त ुवा सेवाको व्यापार, लघ ुउद्यम, साना वा घरेल ुउद्योग सञ्चालन वा 
साना व्यापार, व्यवसाय वा त्यस्तै अन्य कुनै उद्यम गरी आय आजयन गने वक्रयाकलाप  

सभझन ुपछय ।  

(ड)  “लम्ित समदुाय” िन्नाले आनथयक रुपले ववपन्न मवहला, दनलत, आददवासी  जनजानत, मिेसी, 
थारु, सीमान्तकृत, लोपोन्मखु, अल्पसंख्यक, ममु्स्लम, अपाङ्गता िएका व्यम्क्त, द्वन्द्व पीनडत तथा 
वपछनडएको िेरका व्यम्क्त वा समदुाय सभझन ुपछय र सो शब्दले गरीव वकसान, मजदरु, 

सकुुभबासी वा साना व्यवसायी समेतलाई जनाउँछ । 

(ढ) "यवुा" िन्नाले सोह्र वषय मानथ चालीस वषयसभमका व्यम्क्त सभझन ुपछय । 

(ण)  "स्थानीय तह" िन्नाले गाउँपानलका वा नगरपानलका सभझन ुपछय । 

पररच्छेद–२ 

कोषको स्थापना  तथा काम, कतयव्य र अनिकार 

३. कोषको स्थापनाः (१) लम्ित समदुायलाई सहनुलयत व्याज दरमा ववना नितो ऋण लगानी गनय एक 
यवुा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष रहनेछ । 

 (२)   उपननयम (१) बमोम्जमको कोषमा देहाय बमोम्जमका रकम रहनेछन ्M-  

(क)  नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,  

(ख) ववदेशी सरकार वा अन्तरायविय संघ, संस्थाबाट प्राप्त रकम वा सहयोग, 

(ग)  कोषको चल तथा अचल सभपम्त्तको पररचालनबाट आजयन िएको रकम, 

(घ)  ववत्तीय संस्था माफय त ववपन्न वगयमा लगानी गनय ननिायररत रकम, 

(ङ)  कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त रकम। 

 (३) उपननयम (२) को खण्ड (ख) बमोम्जमको रकम वा सहयोग नलन ुअम्घ अथय मन्रालयको 
स्वीकृनत नलन ुपनेछ ।  

(४)   उपननयम (२) बमोम्जमको कोषमा जभमा िएको रकम सनमनतले तोकेको बैंकमा खाता 
खोली जभमा गनुय पनेछ । 

https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%95
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४. कोषको कायायलय: (१) कोषको कायायलय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र कोषले आवश्यकता अनसुार 
प्रदेश स्तरमा आफ्नो शाखा कायायलय खोल्न सक्नेछ । 

(२) कोषको संगठन संरचना र दरबन्दी सनमनतको नसफाररसमा मन्रालयबाट स्वीकृत िए 
बमोम्जम हनुेछ । 

५. कोषको कायय: कोषले आफ्नो उद्देश्य पूरा गनय देहायका कायय गनेछ:- 

(क) स्वरोजगार बन् न चाहने लम्ित समदुायका यवुा तथा साना व्यवसायीलाई श्रम, सीप 
र उत्पादनमूलक काययमा लगाई स्थानीय श्रोत सािनको अनिकतम उपयोग गदै 
रोजगारीका अवसर नसजयना गरी सामाम्जक, साँस्कृनतक, आनथयक रुपान्तरण र 
ववकास काययमा पररचालन गने,  

(ख) लम्ित समदुायमा परभपरागत पेशा र सीप ववकास तथा व्यवसाय प्रवर्द्यनको लानग 
सहनुलयत दरमा ऋण लगानी गने, 

(ग)  स्थानीय सीप र कच्चा पदाथयमा आिाररत तथा स्थानीयस्तरमा उत्पादन हनुे वस्तकुो 
व्यवसायीकरणमा योगदान पगु्ने काययक्रम सञ्चालन गने,  

(घ) नेपाल सरकारले पवहचान गरेको गररब पररवारलाई लम्ित गरी काययक्रम सञ्चालन 
गने, 

(ङ)  रोजगार प्रबर्द्यन गने व्यवसाय, सामूवहक कृवष तथा पशपुालन लगायतका 
ननयायतमूलक वा आयात प्रनतस्थापन गने उत्पादनशील व्यवसायमा लगानी गने,  

(च)  वैदेम्शक रोजगारीबाट फकेका व्यम्क्तले सञ्चालन गने साना व्यवसायका लानग ऋण 
लगानी गने । 

६. कोषको प्रयोगः (१) कोषको रकम देहायको काययका लानग प्रयोग गररनेछ :-  

(क)  ववत्तीय संस्था, सहकारी संस्था माफय त स्वरोजगार बन्न चाहने लम्ित समदुायका यवुा 
तथा साना व्यवसायीलाई सहनुलयत दरमा कजाय उपलब्ि गराउन, 

(ख) कोषको स्वीकृत वावषयक काययक्रम अनसुारको काययक्रम सञ्चालन गनय, 

(ग) ब्याज, अनदुान, कजाय व्यवस्थापन शलु्क, बीमा वप्रनमयम शलु्क, कजाय सरुिण शलु्क 
अनदुान स्वरुप उपलब्ि गराउन, 

(घ)  कोषको उद्देश्य प्रानप्तको लानग सनमनतले गने अन्य कायय गनय वा गराउन । 

(२) उपननयम (१) बमोम्जम कोषको रकम प्रयोग गदाय प्रचनलत कानूनको अिीनमा रही 
सनमनतले स्वीकृत गरेको काययक्रममा मार प्रयोग गनुय पनेछ । 
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पररच्छेद-३ 

सनमनतको गठन तथा काम, कतयव्य र अनिकार 

७. सनमनतको गठनः (१) कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनगुमन तथा सपुरीवेिण गनयको लानग कोषमा 
देहाय बमोम्जमका पदानिकारी रहेको एक सञ्चालक सनमनत रहनेछ :-  

(क) यवुा तथा खेलकुद मन्री वा राज्य मन्री  -अध्यि   

(ख) कोषको उपाध्यि  -उपाध्यि 

(ग)  उपाध्यि,  राविय यवुा पररषद् -सदस्य 

(घ) सदस्य, राविय योजना आयोग  (यवुा सभबन्िी ववषय हेने)  
   

-सदस्य 

(ङ) गिनयर, नेपाल राि बैंक वा ननजले तोकेको 

डेपटुी गिनयर 

-सदस्य 

(च) सम्चव, अथय मन्रालय वा ननजले तोकेको  

कभतीमा राजपरावित प्रथम शे्रणीको अनिकृत 

 

-सदस्य 

(छ) सम्चव, गहृ मन्रालय वा ननजले तोकेको कभतीमा  

राजपरावित प्रथम शे्रणीको अनिकृत 

 

-सदस्य 

(ज) सम्चव, िनूम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी ननवारण मन्रालय 
वा ननजले तोकेको कभतीमा राजपरावित प्रथम शे्रणीको 
अनिकृत 

 

 

-सदस्य 

(झ) सम्चव, श्रम, रोजगार तथा सामाम्जक सरुिा मन्रालय वा 
ननजले तोकेको कभतीमा राजपरावित प्रथम शे्रणीको अनिकृत 

 

-सदस्य 

(ञ) सम्चव, मन्रालय -सदस्य 

(ट) अध्यि, बीमा सनमनत -सदस्य 

(ठ) प्रनतनननि, नेपाल उद्योग बाम्णज्य महासंघ  -सदस्य 

(ड) काययकारी ननदेशक             -सदस्य-सम्चव। 

 (२) उपननयम (१) बमोम्जमको सनमनतको बैठक वषयमा कभतीमा चार पटक बस्नछे। तर 
एक बैठक र अको बैठक बीचको अवनि चार मवहना िन्दा बढी हनुे छैन । 

http://moless.gov.np/
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(३) सनमनतको कूल सदस्य सङ्खख्याको कभतीमा एकाउन्न प्रनतशत सदस्यहरु उपम्स्थत 
िएमा सनमनतको बैठकको लानग गणपूरक सङ्खख्या पगेुको मानननेछ । 

(४) सनमनतको बैठकको अध्यिता अध्यिले गनेछ।  

(५) सनमनतको बैठकमा आवश्यकता अनसुार ववषय ववज्ञलाई आमन्रण गनय सवकनछे। 

(६) सनमनतको बैठकमा उपम्स्थत सदस्यहरुको बहमुतबाट ननणयय हनुेछ र मत बराबर 
िएमा अध्यिता गने व्यम्क्तले ननणाययक मत ददनछे । 

(७) सनमनतको बैठकको ननणयय अध्यिता गने व्यम्क्त र सदस्य-सम्चवले प्रमाम्णत गनुय 
पनेछ । 

(८) सनमनतका सदस्यले सनमनतको बैठकमा िाग नलए बापत नेपाल सरकार, अथय 
मन्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोम्जमको बैठक ित्ता पाउने छन ्। 

(९) सनमनतको बैठक सभबन्िी अन्य काययववनि सनमनत आफैं ले ननिायरण गरे बमोम्जम 
हनुेछ। 

८. सनमनतको काम, कतयव्य र अनिकारः यस ननयमावलीमा अन्यर उल्लेख िएका काम, कतयव्य र 
अनिकारका अनतररक्त सनमनतको काम, कतयव्य र अनिकार देहाय बमोम्जम हनुछेः– 

(क) कोषको लानग आवश्यक नीनत ननमायण गने, 

(ख) कोषको वावषयक काययक्रम तथा बजेट स्वीकृत गने,  

(ग) कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन गने, 

(घ)  काययक्रमको लानग प्रदान गररने ऋण लगानीको आिार तयार गने, ऋणको ब्याज 
दर, कजाय व्यवस्थापन शलु्क र व्याज अनदुान रकम ननिायरण गने,  

(ङ)  कोष माफय त सञ्चानलत काययक्रमको सपुरीवेिण, अनगुमन र मूल्यािन गने वा 
गराउने, 

(च)  ववत्तीय संस्था, सहकारी संस्था वा अन्य ननकायलाई काययक्रममा लगानी गने 
वातावरण नसजयना गनय संघ, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा आवश्यक संयन्र ननमायणका 
लानग सहजीकरण गने,  

(छ)  कोषका काययक्रमको तजुयमा, कजाय लगानी तथा असूली, लगानीको बीमा, काययक्रमको 
मूल्यािन, व्याज अनदुान ववतरण लगायतको काययमा स्थानीय समन्वय तथा अनगुमन 
सनमनतलाई पररचालन गने वा गराउन,े 
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 (ज) कोषको ववननयमावली तयार गरी स्वीकृनतको लानग मन्रालयमा पेश गने, 

(झ)  कोषको संगठन संरचना र कमयचारीको दरवन्दी स्वीकृतको लानग मन्रालयमा 
नसफाररस गने,   

(ञ)  बेरोजगार यवुा जनशम्क्तलाई उनीहरुको ज्ञान सीपको आिारमा स्वदेशमा 
रोजगारीको अवसर नसजयना गनयको लानग सभबम्न्ित अनिममु्खकरण गने संस्थासगँ 
आवश्यक समन्वय र सहकायय गने,  

(ट)  कोषको उद्देश्य प्रानप्तका लानग मन्रालयको पूवय स्वीकृनत नलई गैर सरकारी वा 
अन्तरायविय संघ, संस्थासँग सहकायय गने, 

(ठ)  यवुा, साना व्यवसायी वा लम्ित समदुायका व्यम्क्त वा समूहलाई लम्ित गरी 
काययक्रम सञ्चालन गनय प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य संघ संस्थासगँ 
आवश्यक समन्वय र सहकायय गने,  

(ड)  काययकारी ननदेशकलाई आवश्यक ननदेशन ददने । 

९. उपाध्यि: (१) कोषमा एकजना उपाध्यि रहनेछ । 

      (२) नेपाल सरकारले उपननयम (३) बमोम्जमको नसफाररस सनमनतबाट नसफाररश िएका  
व्यम्क्त मध्येबाट  एक जनालाई कोषको उपाध्यिमा ननयकु्त गनेछ । 

(३) उपाध्यिको ननयमु्क्तको लानग नसफाररस गनय देहाय बमोम्जमको एक नसफाररस सनमनत 
रहनेछः– 

(क)  राविय योजना आयोगको उपाध्यि    –संयोजक 

(ख)  राविय योजना आयोगको सदस्य (रोजगारी हेने )  –सदस्य 

(ग)  सम्चव, मन्रालय                                     –सदस्य । 

 (४) उपननयम (३) बमोम्जमको नसफाररस सनमनतले देहायको योग्यता पगेुका व्यम्क्तमध्येबाट 
उपाध्यिको लानग तीन जना व्यम्क्तको नाम मन्रालयमा नसफाररस गनेछ:-  

(क)  नेपाली नागररक, 

(ख)  चानलस वषय उमेर पूरा िएको, 

(ग)  मान्यता प्राप्त ववश्व ववद्यालयबाट मानववकी, अथयशास्त्र, वाम्णज्यशास्त्र, कानून वा 
व्यवस्थापनमा   स्नातकोत्तर उपानि हानसल गरेको, 

 (घ) कुनै राजनीनतक दलको सदस्य नरहेको । 
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(५) उपननयम (४) बमोम्जम नसफाररस िई आएका व्यम्क्तमध्येबाट उपाध्यिको पदमा 
ननयमु्क्त गनयको लानग मन्रालयले नेपाल सरकार, मम्न्रपररषद् समि पेश गनेछ । 

(६) उपननयम (५) बमोम्जम मन्रालयबाट पेश िएका व्यम्क्तमध्येबाट नेपाल सरकार, 

मम्न्रपररषद्ले एक जना व्यम्क्तलाई उपाध्यिको पदमा ननयकु्त गनेछ ।  

(७) उपननयम (६) बमोम्जम ननयकु्त उपाध्यिको पदावनि चार वषयको हनुेछ र ननज पनुः 
एक काययकालको लानग ननयकु्त हनु सक्नेछ । 

(८) उपननयम (७) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनन उपाध्यिले इमान्दारीपूवयक 
पदीय म्जभमेवारी पूरा नगरेमा, कोषको वहत वा उद्देश्य ववपरीत काम गरेमा वा ननजमा खराब आचरण 
देम्खएमा नेपाल सरकार, मम्न्रपररषद्ले ननजलाई जनुसकैु बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ ।  

तर यसरी हटाउन ुअम्घ ननजलाई आफ्नो सफाइ पेश गने मनानसव मौका ददन ुपनेछ ।  

            (९) उपाध्यिले कोषको  काययकारी प्रमखुको रुपमा पूरा समय काम गनेछ । 

      (१०) उपाध्यिको पाररश्रनमक तथा सवुविा नेपाल सरकार, मम्न्रपररषद्ले तोके बमोम्जम 
हनुेछ। 

१०. पद ररक्त हनु:े उपाध्यिको पद देहायको अवस्थामा ररक्त हनुेछः- 

(क) आफ्नो पदबाट नलम्खत राजीनामा ददएमा, 

(ख) पैसठ्ठी वषय उमेर पूरा िएमा, 

 (ग)  ननजलाई ननयम ९ को उपननयम (८) बमोम्जम हटाइएमा, 

(घ)  ननजले अन्य देशको नागररकता वा स्थायी आवासीय अनमुनत नलएमा, 

(ङ)  भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचनबखन तथा ओसारपसार, लागू औषि नबक्री 
ववतरण तथा ननकासी वा पैठारी, सभपम्त्त शरु्द्ीकरण, राहदानी दरुुपयोग, अपहरण 
सभबन्िी कसूर वा नैनतक पतन देम्खन ेअन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट कसूरदार 
ठहररएमा, वा 

(च)  मतृ्य ुिएमा । 

११. उपाध्यिको काम, कतयव्य र अनिकारः उपाध्यिको काम, कतयव्य र अनिकार देहाय बमोम्जम हनुेछः– 

(क) कोषको अल्पकालीन तथा दीघयकालीन नीनत, योजना तथा काययक्रम तयार गरी सनमनत 
समि पेश गने, 

(ख)  सनमनतको ननणयय काययन्वयन गने वा गराउन,े  
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(ग)  अध्यिको परामशयमा सनमनतको बैठकमा पेश गनुय पने ववषयसूची तयार गने वा 
गराउने, 

(घ)  कोषबाट सञ्चानलत काययक्रमको अनगुमन, मूल्यािन तथा ननरीिण गने वा गराउन,े 

(ङ) ववत्तीय संस्था, सहकारी संस्था र अन्य सरोकारबालासँग आवश्यक समन्वय तथा 
सहकायय गने, 

(च)  कोषको उद्देश्य प्रानप्तका लानग गररनपुने काययका लानग काययकारी ननदेशकलाई 
आवश्यक ननदेशन ददन,े 

(छ)  सनमनतले तोवकददए बमोम्जमका अन्य काययहरु गने। 

 

    पररच्छेद–४ 

स्थानीय समन्वय तथा अनगुमन सनमनत 

१२. स्थानीय समन्वय तथा अनगुमन सनमनतः (१) कोषद्वारा सञ्चानलत काययक्रमको समन्वय तथा 
अनगुमनको लानग प्रत्येक स्थानीय तहमा देहाय बमोम्जमको एक स्थानीय समन्वय तथा अनगुमन 
सनमनत रहनेछः- 

(क) सभबम्न्ित स्थानीय तहको प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत -अध्यि 

(ख) उद्यमम्शलतामा वक्रयाशील यवुामध्ये सभबम्न्ित गाउँ  

काययपानलका वा नगर काययपानलकाले तोकेको कभतीमा एक 
जना मवहला र दनलत सवहत तीन जना                

 

 

-सदस्य 

(ग) स्वरोजगार सहजकताय -सदस्य-सम्चव 

      

(२) उपननयम (१) बमोम्जमको सनमनतको सम्चवालय सभबम्न्ित गाउँ काययपानलका वा नगर 
काययपानलकाको कायायलयमा रहनेछ। 

(3) उपननयम (१) बमोम्जमको सनमनतको बैठक वषयको कभतीमा तीन पटक बस्नेछ  र 
बैंठकमा आवश्यकता अनसुार  ववषय ववज्ञलाई आमन्रण गनय सवकनेछ । 

(४) उपननयम (१) बमोम्जमको सनमनतको बैठकको ननणयय अध्यिता गने व्यम्क्त र सदस्य-
सम्चवले प्रमाम्णत गनेछन ्। 

(५) उपननयम (१) बमोम्जमको सनमनतको बैठक सभबन्िी अन्य काययववनि सनमनत आफैं ले 
ननिायरण गरे बमोम्जम हनुछे। 
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१३. स्थानीय  समन्वय तथा अनगुमन सनमनतको काम, कतयव्य र अनिकारः स्थानीय समन्वय तथा अनगुमन 
सनमनतको काम, कतयव्य र अनिकार देहाय बमोम्जम हनुेछः– 

(क) स्थानीय तहमा सञ्चालन हनु सक्ने काययक्रमहरु पवहचान गरी कोषलाई जानकारी 
गराउने, 

(ख) स्वरोजगारका लानग लम्ित समदुायका व्यम्क्त वा समूह पवहचान गरी ऋण 
लगानीको वातावरण ननमायण गने, 

(ग) काययक्रम अन्तगयत स्थानीय तहमा सञ्चानलत पररयोजनाको कायययोजना तयार गने र 
सोको अनगुमन, मूल्यािन तथा आवश्यक समन्वय गरी चौमानसक प्रनतवेदन कोषमा 
पठाउन,े  

(घ) काययक्रमबाट उत्पाददत वस्त ुतथा सेवाको बजारीकरणमा सहयोग परु् याउन,े 

(ङ) पररयोजना छनौटको लानग प्रस्ताव संकलन र नसफाररस गने, 

(च)  समयमा वकस्ता नबझुाउन े तथा ऋणको दरुुपयोग गने व्यवसायीलाई सभझौता 
अनसुार वकस्ता बझुाउन तथा रकम वफताय गनय सूचना एवं आवश्यकता अनसुार 
ननदेशन ददन,े  

(छ) समयमा ऋणको वकस्ता रकम नबझुाउने सहकारी संस्थाका सञ्चालकको वववरण 
तथा अनिलेख तयार गरी कोषलाई जानकारी गराउन े। 

१४. स्वरोजगार सहजकताय: (१) कोषबाट सञ्चालन गररने काययक्रमको प्रवर्द्यन, समन्वय, अनगुमन, ऋण 
असूली र सहजीकरण समेतको कायय गनयको लानग प्रत्येक स्थानीय तहमा काययरत रोजगार संयोजक 
स्वरोजगार सहजकतायको रुपमा रहनेछ। 

(2) उपननयम (१) बमोम्जमको स्वरोजगार सहजकतायको काम, कतयव्य र अनिकार देहाय 
बमोम्जम हनुेछः– 

(क) कोषको उद्देश्य अनरुुपको काययक्रम प्रवर्द्यनको लानग आवश्यक सहयोग गने, 

(ख) कोष माफय त ऋण नलई व्यवसाय गनय चाहने व्यम्क्तको कोषले ननिायरण गरे 
बमोम्जम कजाय लगानीको लानग स्थानीय समन्वय तथा अनगुमन सनमनतमा 
नसफाररस गने, 

(ग) ऋणीले सञ्चालन गरेको व्यवसायको ननरन्तर अनगुमन गरी तोवकएको समयावनि 
निर ऋण नतनय ऋणीलाई प्ररेरत गने,  
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(घ) समयमा वकस्ता रकम नबझुाउने तथा कजायको दरुुपयोग गने ऋणीलाई सभझौता 
अनसुार वकस्ता रकम बझुाउन ननदेशन ददन,े 

(ङ) ऋण लगानी तथा असलुी सभबन्िमा कोषले ददएको ननदेशन कायायन्वयन गने, 

(च) कोष तथा स्थानीय समन्वय तथा अनगुमन सनमनतको ननणयय कायायन्वयन गने वा 
गराउने । 

पररच्छेद–५ 

काययक्रम सञ्चालन, ऋण लगानी तथा बीमा सभबन्िी व्यवस्था 

१५. प्रस्ताव पेश गने: (१) कोषले सञ्चालन गने काययक्रमका सभबन्िमा समय समयमा सञ्चार माध्यमबाट 
सावयजननक सूचना प्रकाशन गनुय पनेछ ।                                                                                                    

(२) उपननयम (१) बमोम्जम प्रकाम्शत सूचना बमोम्जम काययक्रम सञ्चालन गनय चाहन े
ववत्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाले कोषले ननिायरण गरेको ढाँचामा प्रस्ताव पेश गनय सक्नेछ। 

(३) उपननयम (२) बमोम्जम प्राप्त प्रस्ताव स्वीकृत िए पनछ सनमनतले तोकेको ढाँचामा 
त्यस्तो ववत्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबीच सभझौता गररनेछ ।   

१६.  कजाय लगानी: (१) कोषले सनमनतले तोकेको सीमानिर रही ववत्तीय संस्था वा सहकारी संस्था माफय त 
लम्ित समदुायमा काययक्रमको लानग कजाय लगानी गनुय पनेछ ।  

(२) कोषले उपननयम (१) बमोम्जम कजाय लगानी गदाय लम्ित समदुायका यवुा तथा साना 
व्यवसायीलाई ववशेष प्राथनमकता ददन ुपनेछ । 

(३) उपननयम (१) बमोम्जम कोषले गरेको कजाय लगानी अन्तगयत कजाय प्राप्त गने तररका, 
कजाय रकमको सीमा, वकस्ता बझुाउन ुपने अवनि, कजायको ब्याज दर, कजाय चकु्ता तथा साँवा वफताय 
िकु्तानी सभबन्िी व्यवस्था सनमनतले ननिायरण गरे बमोम्जम हनुेछ । 

(४) स्वरोजगार प्रवर्द्यनको लानग लम्ित समदुायलाई कजाय लगानी गदाय व्यम्क्तगत वा  
सामूवहक जमानी वा पररयोजना नितो नलन सवकनेछ । 

(५)  कोषले आफ्नो शाखा कायायलय माफय त सनमनतले ननिायरण गरेको सीमासभमको कजाय 
लगानी, असलुी लगायतका अन्य काययहरु गनय वा गराउन सक्नेछ । 

(६) कोषले उपननयम (१) बमोम्जम कजाय लगानी गदाय सभबम्न्ित वडाको नसफाररस माग गनय 
सक्नेछ । 

(७) यस ननयम बमोम्जम कोषले कजाय लगानी गदाय नेपाल सरकारबाट सहनुलयतपूणय व्याज 
अनदुान नपाएका व्यम्क्त वा समूहमा दोहोरो नपने गरी लगानी गनुय पनेछ । 
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१७.  ऋणको बीमा र कजाय सरुिणः (१) कोषबाट लगानी हनु े व्यवसाय र व्यवसायीको कोषले बीमा 
गराउन ुपनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोम्जम बीमा गने काययमा राविय बीमा सनमनतले आवश्यक व्यवस्था 
नमलाउनछे । 

(३) उपननयम (१) बमोम्जम गरेको बीमाले खराब ऋणी बाहेकको अन्य सबै जोम्खम बहन 
गनेछ । 

१८. व्याज दर ननिायरण तथा अनदुान ददन सक्नेः (१) काययक्रम अन्तगयत लगानी गररन ेकजायको ब्याज दर 
सनमनतले समय समयमा ननिायरण गरे बमोम्जम हनुेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोम्जम व्याज दर ननिायरण गदाय कोषलाई ववपन्न वगय कजाय अन्तगयत 
प्राप्त हनुे कजायको दरिन्दा कम नहनुे गरी ननिायरण गनुय पनेछ ।   

(३) कोषले कुनै ऋणीले कजायको सावँा व्याज सवहतको वकस्ता तोवकएको समयमा चकु्ता 
गरेमा त्यस्ता ऋणीलाई सनमनतले ननिायरण गरे बमोम्जम व्याजमा छुट ददन सक्नछे ।  

१९.  कजाय असूल गररनेः (१) काययक्रमको लानग कजाय नलने व्यम्क्त वा संस्थाले जनु प्रयोजनको लानग कजाय 
नलएको हो सोही प्रयोजनमा मार उपयोग गनुय पनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोम्जम कजाय नलएको प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनमा उपयोग गरेमा, 
कजायको दरुुपयोग गरेमा वा ननिायररत समयमा साँवा, व्याज िकु्तानी नगरेमा त्यस्ता ऋणीबाट कोषले 
प्रचनलत कानून बमोम्जम सभझौतामा उल्लेख िए बमोम्जम सावँा, व्याज र हजयना समेतको रकम 
असलु गनेछ । 

(३) उपननयम (२) बमोम्जम रकम ननतने ऋणीलाई कोषले कजाय सूचना केन्रको कालो 
सूचीमा राख्न, ननजको चल, अचल सभपनत रोक्का राख्न, बैंक तथा ववत्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का 
राख्न वा नेपाल सरकारबाट प्रदान गररने सेवा सवुविाबाट बम्ञ्चत गनय र प्रचनलत कानून बमोम्जम 
कारबाहीको लानग सभबम्न्ित ननकायमा अनरुोि गनय सक्नेछ ।  

(४) ववत्तीय संस्था वा सहकारी संस्था माफय त काययक्रमको लानग कोषसँग िएको सभझौता 
बमोम्जम कोषबाट नलएको कजायको साँवा तथा ब्याज समयमा चकु्ता गने, गराउन ेप्रमखु म्जभमेवारी 
सभबम्न्ित ववत्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाको सभबर्द् पदानिकारीको हनुछे । 

(५) उपननमय (४) बमोम्जम म्जभमेवारी पूरा नगने संस्था र त्यसका सभवर्द् पदानिकारीलाई 
कानून बमोम्जम कारबाही गनय कोषले सभबम्न्ित ननकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । 
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(६) कोषबाट कजाय नलएका ववत्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाले उक्त कजायको सावँा तथा 
व्याज रकम तोवकएको समयमा नबझुाएमा कोषले त्यस्ता संस्थाका सञ्चालक सनमनतका पदानिकारी 
तथा सदस्यको सभबम्न्ित ननकाय माफय त चल, अचल सभपम्त्त रोक्का गनय, नेपाल सरकारबाट प्रदान 
गररने सबै सेवा सवुविा रोक्का गनय र कालोसूचीमा राख्न ेलगायतका कारबाही गरी सावँा तथा व्याजको 
रकम असूल गनेछ । 

(७) यस ननयम बमोम्जम कोषले कारबाही गरी साँवा र ब्याज असूल गररएको व्यम्क्त र 
संस्थाको अनिलेख राखी त्यस्तो व्यम्क्त र संस्थालाई कोषबाट पनुः कजाय उपलब्ि गराइने छैन । 

(८) उपननयम (३) र (६) बमोम्जम कोषबाट कारबाहीको लानग लेखी आएमा सभबम्न्ित 
ननकायले कारबाही गरी सहयोग गनुय पनेछ । 

(९)  कोषले कजाय रकम नबझुाउने ववत्तीय संस्था, सहकारी संस्था वा लम्ित समदुायका 
व्यम्क्त वा समूहको नामको रोक्का रहेको अचल सभपम्त्त प्रचनलत कानून बमोम्जम नललाम नबक्री गरी 
कजाय रकम असलु गनय सक्नछे ।  

२०. सहयोग गनुय पनेः (१) काययक्रम अन्तगयत कजाय नलई उत्पादन गररएका वस्त ुवा सेवा जनु िेरमा 
उत्पादन िएको हो सोही िेरमा उपयोग गनय वा गराउन र सो िेरमा उपयोग िई बढी हनु आएका 
वस्त ुवा सेवालाई देशको अन्य स्थान वा ववदेशमा पठाउन ेकाययमा सभबम्न्ित प्रदेश सरकार, स्थानीय 
तह, सहकारी संस्था र अन्य सरकारी ननकायले आवश्यक सहयोग गनुय पनेछ । 

(२) काययक्रम सञ्चालन, अनगुमन तथा कजाय असलुी सभबन्िी काययमा कोष तथा नेपाल 
सरकारका ननकायलाई सभबम्न्ित प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, ववत्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाले 
आवश्यक सहयोग गनुय पनेछ । 

पररच्छेद–६ 

कोषको खाता सञ्चालन, लेखा तथा लेखापरीिण 

२१. खाता सञ्चालनः (१) कोषको खाता सञ्चालन काययकारी ननदेशक र कोषको आनथयक प्रशासन शाखा 
प्रमखुको संयकु्त दस्तखतबाट हनुेछ । 

(२) काययक्रमको लानग कोषबाट लगानी हनुे रकम बैंक वा ववत्तीय संस्था माफय त सभबम्न्ित 
संस्था, समूह वा व्यम्क्तको खातामा उपलव्ि गराउन ुपनेछ । 

२२.   लेखा र लेखापरीिणः  (१) कोषको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली 
बमोम्जम राख्न ुपनेछ । 
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(२) कुनै दात ृननकायबाट प्राप्त आनथयक सहायता वा वस्तगुत सहायताको लेखा वा अनिलेख 
प्रयोजन खलु्ने गरी राख्न ुपनेछ । 

(३) कोषको आन्तररक लेखापरीिण कोष तथा लेखा ननयन्रक कायायलयबाट र अम्न्तम 
लेखापरीिण महालेखा परीिकको कायायलयबाट हनुेछ । 

पररच्छेद–७ 

काययकारी ननदेशक 

२३.   काययकारी ननदेशकः (१) कोषको दैननक कायय सञ्चालनको लानग प्रनतस्पिायको आिारमा एक 
काययकारी ननदेशकको ननयमु्क्त गररनेछ ।   

(२) काययकारी ननदेशकले कोषको प्रशासकीय प्रमखुको रुपमा काम गनेछ । 

(३) काययकारी ननदेशकको ननयमु्क्तको लानग मन्रालय समि नसफाररस गनय देहाय 
बमोम्जमको एक नसफाररस सनमनत रहनेछः– 

   (क) सम्चव, मन्रालय      -संयोजक 

   (ख) राि बैंकको सभबम्न्ित िेर हेने डेपटुी गिनयर  - सदस्य  

(ग) मन्रालयले तोकेको एक जना ववज्ञ          -सदस्य। 

(४) उपननयम (३) बमोम्जमको सनमनतले देहायको योग्यता पगेुका व्यम्क्तमध्येबाट 
काययकारी ननदेशक ननयमु्क्तको लानग उपलब्ि िएसभम तीन जना व्यम्क्तको नाम मन्रालय समि 
नसफाररस गनेछः- 

   (क) नेपाली नागररक,  

   (ख) पैंतीस वषय उमेर पूरा िई साठी बषय ननाघेको, 

(ग) मान्यता प्राप्त ववश्व ववद्यालयबाट अथयशास्त्र, वाम्णज्य शास्त्र, वाम्णज्य कानून वा 
व्यवस्थापन ववषयमा स्नातकोत्तर उपानि हानसल गरेको, 

(घ) बैंक, ववत्तीय वा आनथयक िेरमा कभतीमा अनिकृतस्तरको व्यवस्थापकीय 
म्जभमेवारीमा रही कभतीमा दश वषयको कायय अनिुव हानसल गरेको, 

(ङ) तत्काल कुनै राजनीनतक दलको सदस्य नरहेको । 

(५) उपननयम (४) बमोम्जम नसफाररस िई आएका व्यम्क्तमध्येबाट काययकारी ननदेशकको 
पदमा ननयमु्क्त गनयको लानग मन्रालयले नेपाल सरकार, मम्न्रपररषद् समि पेश गनेछ । 

 

(६) उपननयम (५) बमोम्जम मन्रालयले पेश गरेका व्यम्क्तमध्येबाट नेपाल सरकार, 
मम्न्रपररषद्ले उपयकु्त एक जना व्यम्क्तलाई कोषको काययकारी ननदेशकको पदमा ननयकु्त गनेछ। 
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(७) काययकारी ननदेशकको पदावनि चार वषयको हनुेछ र ननज एक पटकको लानग पनुः 
ननयकु्त हनु सक्नेछ । 

(८) उपननयम (७) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनन काययकारी ननदेशकले 
इमान्दारीपूवयक पदीय म्जभमेवारी पूरा नगरेमा, कोषको वहत वा उद्दशे्य ववपरीत काम गरेमा वा ननजमा 
खराब आचरण देम्खएमा नेपाल सरकारले ननजलाई जनुसकैु बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ। 

  तर त्यसरी पदबाट हटाउन ुअम्घ ननजलाई सफाइ पेश गने मनानसब मौका ददन ुपनेछ। 

(९) काययकारी ननदेशकको पाररश्रनमक र अन्य सवुविा नेपाल सरकारले तोके बमोम्जम 
हनुेछ । 

(१०) काययकारी ननदेशकको ननयमु्क्तको नसफाररस सभबन्िी अन्य काययववनि उपननयम (३) 
बमोम्जमको सनमनत आफैं ले ननिायरण गरे बमोम्जम हनुेछ । 

२४.   पद ररक्त हनु:े  काययकारी ननदेशकको पद देहायको अवस्थामा ररक्त हनुछेः- 

   (क)  आफ्नो पदबाट नलम्खत रुपमा राजीनामा ददएमा, 

(ख)   पैंसठ्ठी वषय उमेर पूरा िएमा, 

(ग)   ननजलाई ननयम २३ को उपननयम (८) बमोम्जम हटाइएमा, 

(घ)  कुनै ववदेशी रािको स्थायी आवासीय अनमुनत वा नागररकता नलएमा,  

(ङ)  भ्रष्टाचार, जवरजस्ती करणी, लैवङ्गक वहंसा, मानव बेचववखन तथा ओसार पसार, लागू 
औषि, सभपम्त्त शरु्द्ीकरण, राहदानी दरुुपयोग, अपहरण, संगदठत अपराि वा नैनतक 
पतन देम्खने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट कसूरदार ठहररएमा, वा 

 (च)  मतृ्य ुिएमा । 

२५.   काययकारी ननदेशकको काम, कतयव्य र अनिकारः यस ननयमावलीमा अन्यर उल्लेख िएका काम, 

कतयव्य र अनिकारका अनतररक्त काययकारी ननदेशकको काम, कतयव्य र अनिकार देहाय बमोम्जम 
हनुेछः– 

(क) कोषको वावषयक काययक्रम र बजेट तयार गरी सनमनतमा पेश गने, 

(ख) कोषको व्यवसावयक कायययोजना तयार गने, 

(ग)  कोषको संस्थागत सशुासन कायम राख्न,े 

(घ) अध्यि तथा उपाध्यिको परामशयमा सनमनतको बैठकमा पेश गनुय पने ववषयसूची तयार 
गने वा गराउन,े 



 

15 
 

(ङ)  कोषको दैननक प्रशासन तथा जनशम्क्त व्यवस्थापन गने र कमयचारीको सपुरीवेिण 
तथा ननयन्रण गने वा गराउने, 

(च) कोषबाट सञ्चानलत काययक्रमको अनगुमन, मूल्यािन तथा ननरीिण गने वा गराउन,े 

(छ) ववत्तीय संस्था, सहकारी संस्था र अन्य सरोकारवालासगँ आवश्यक समन्वय तथा 
सहकायय गने,  

(ज) सनमनतको ननणयय कायायन्वयन गने वा  गराउने,  

(झ) कोषको लेखा राख्न लगाउन,े लेखापरीिण गराउन,े बेरुज ुफर्छ्योट गने वा गराउने, 

(ञ) कोषको लेखा उत्तरदायी अनिकृत िई काम गने,   

(ट) कोषको आवनिक र वावषयक प्रनतवेदन तयार गने, 

(ठ) सनमनतले तोके बमोम्जमका अन्य काययहरु गने वा गराउने । 

  पररच्छेद-८ 
ववववि 

२६.  उपसनमनत वा काययदल गठन गनय सक्नेः (१) कोषले आफ्नो कायय सञ्चालनको लानग आवश्यकता 
अनसुार उपसनमनत वा काययदल गठन गनय सक्नेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोम्जम गदठत उपसनमनत वा काययदलको काम, कतयव्य र अनिकार 
त्यस्तो उपसनमनत वा काययदल गठन गदायका बखत तोके बमोम्जम हनुेछ । 

२७.   वावषयक प्रनतवेदनः (१) कोषले आफूले गरेको काम कारबाहीको वावषयक प्रनतवेदन तयार गरी आनथयक 
वषय समाप्त िएको चार मवहनानिर मन्रालयमा पेश गनुय पनेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोम्जमको प्रनतवेदनमा अन्य ववषयको अनतररक्त देहायका ववषय समेत 
समावेश गनुय पनेछः- 

(क) कोषले वषय िरी सञ्चालन गरेको काययक्रम,  

(ख) ववनिन्न श्रोतबाट कोषमा प्राप्त रकम,  

(ग) काययक्रम सञ्चालन गदाय िएको खचय रकम,  

(घ) कोषले वषय िरी गरेको कजाय लगानी,  

(ङ) ऋणीबाट प्राप्त हनु आएको साँवा वफताय तथा व्याज रकम,  

(च) कजाय लगानीबाट स्वरोजगारीमा िएको प्रगनत,  

(छ) कोषबाट सञ्चानलत काययक्रमबाट लािाम्न्वत वगय र त्यसको संख्या, 
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(ज)  प्राप्त उपलम्ब्ि तथा आगामी ददनमा गनुय पने सिुार।  

(३) यस ननयम बमोम्जम पेश िएको प्रनतवेदन सवयसािारणको जानकारीको लानग कोषले 
सावयजननक गनुय पनेछ । 

२८.   पारदम्शयता कायम गनुय पने: कोषले आफूले सभपादन गरेका काम कारबाही, ववत्तीय सािनको प्रानप्त 
तथा पररचालन, सोको प्रनतफल सवहतको वववरण तयार गरी सवयसािारणको जानकारीको लानग प्रत्येक 
छ मवहनामा सावयजननक गनुय पनेछ ।      

२९.   कमयचारी सभबन्िी व्यवस्थाः (१) कोषको काम सचुारु रुपले सञ्चालन गनय स्वीकृत संगठनात्मक 
संरचना बमोम्जम कोषमा आवश्यक संख्यामा कमयचारी रहनेछन ्।  

(२) कोषका कमयचारीको ननयमु्क्त, पाररश्रनमक, सवुविा तथा सेवाको शतय सभबन्िी व्यवस्था 
तत्सभबन्िी ववननयमावलीमा उल्लेख िए बमोम्जम हनुेछ । 

(३) कोषको स्वीकृत संगठनात्मक संरचना बमोम्जमको पद कुनै कारणले ररक्त िई तत्काल 
पूनतय हनु सक्ने अवस्था नरहेमा कोषको माग बमोम्जम मन्रालयले आवश्यक कमयचारीको व्यवस्था 
नमलाउनछे । 

३०.   कायय सभपादन करार गनुय पने: (१) काययकारी ननदेशकले उपाध्यिसंग सनमनतले तोकेको ढाँचामा 
कायय सभपादन करार गनुय पनेछ । त्यस्तो कायय सभपादन करारको जानकारी मन्रालयलाई गराउन ु
पनेछ । 

(२) कोषमा काययरत अन्य कमयचारीले काययकारी ननदेशकसँग कायय सभपादन करार गनुय 
पनेछ। 

(३) उपननयम (२) बमोम्जम गररएको कायय सभपादन करारको प्रगनत मूल्यािन गरी सोको 
आिारमा आवश्यकता अनसुार ननजहरुको म्जभमेवारी हेरफेर गनय सवकनेछ । 

३१.  अनिलेख राख्न ुपनेः कोषले आफूले गरेको काम कारबाहीको अनिलेख सरुम्ित राख्न ुपनेछ । 

३२.  कोषको प्रशासननक खचयः कोषको दैननक प्रशासन सञ्चालनको लानग आवश्यक पने खचय नेपाल 
सरकारले उपलव्ि गराउनेछ ।  

३३.  अनिकार प्रत्यायोजनः (१) सनमनतले आफूलाई प्राप्त अनिकारमध्ये केही अनिकार आवश्यकता अनसुार 
अध्यि, उपाध्यि, सदस्य वा काययकारी ननदेशकलाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

(२) काययकारी ननदेशकले आफूलाई प्राप्त अनिकारमध्ये केही अनिकार आवश्यकता अनसुार 
कोषका अन्य अनिकृत कमयचारीलाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

३४.   नेपाल सरकारसँग सभपकय ः कोषले नेपाल सरकारसँग सभपकय  राख्दा मन्रालय माफय त राख्न ुपनेछ । 
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३५.  कोष खारेज हनु सक्नेः(१) कोषको उद्देश्य पूरा िएमा वा कुनै कारणले कोष सञ्चालन गनय उपयकु्त 
नदेम्खएमा नेपाल सरकार, मम्न्रपररषद्ले जनुसकैु बखत कोष खारेज गनय सक्नेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोम्जम कोष खारेज िएमा कोषमा रहेको चल तथा अचल सभपम्त्त 
स्वत: नेपाल सरकारमा सनेछ र कोषको नामबाट िएको कजाय लगानी, कजाय असलुी तथा कोषको 
दावयत्व सभबन्िमा मन्रालयले आवश्यक व्यवस्था गनेछ ।  

३६.   ववननयम बनाउन े अनिकारः (१)  कोषले कमयचारी प्रशासन र आनथयक प्रशासन सभबन्िी ववननयम 
बनाउन सक्नछे ।  

(२) उपननयम (१) बमोम्जम बनाएको ववननयम मन्रालयबाट स्वीकृत िएपनछ लागू हनुेछ । 

(३) उपननयम (२) बमोम्जमको ववननयमबाट नेपाल सरकारलाई थप आनथयक व्ययिार हनु े
िएमा अथय मन्रालयको सहमनत नलन ुपनेछ । 

३७.   काययववनि बनाउन े अनिकारः प्रचनलत कानून तथा यस ननयमावली प्रनतकूल नहनुे गरी सनमनतले 
कोषबाट गररने कजाय लगानी तथा असूली सभबन्िमा काययववनि बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो काययववनि 
सनमनतबाट स्वीकृत िएपनछ लागू हनुेछ । 

३८.  शपथः कोषको उपाध्यि तथा काययकारी ननदेशकले अध्यि समि अनसूुची-१ बमोम्जमको ढाँचामा 
शपथ नलन ुपनेछ। 

३९.   खारेजी तथा बचाउः (१) यवुा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) ननयमावली, २०६५ 
खारेज गररएको छ । 

           (२) उपननयम (१)  बमोम्जमको ननयमावली बमोम्जम िए गरेका काम कारबाही यसै 
ननयमावली बमोम्जम िए गरेको मानननछे । 

(३) उपननयम (१) बमोम्जमको ननयमावली अन्तगयत ननयकु्त काययकारी ननदेशक ननजको 
ननयमु्क्त हुँदाका बखत तोवकएको पदावनि बाँकी रहेको िए सो अवनिसभमका लानग र कोषमा काययरत 
कमयचारीहरु यस ननयमावली बमोम्जम गठन हनुे कोषमा ननयकु्त िएको मानननेछन।् 
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अनसुची-१ 

ननयम ३८ सँग सभबम्न्ित 

शपथको ढाँचा 
 

म ........... सत्य ननष्ठापूवयक प्रनतज्ञा गछुय/ईश्वरको नाममा सपथ नलन्छु वक यवुा तथा साना  व्यवसायी 
स्वरोजगार कोषको उपाध्यि/काययकारी ननदेशकको पदको म्जभमेवारी र कतयव्य कसैको डर, मोलावहजा, 
पिपात, दे्वष वा लोिमा नपरी अनशुासनमा रही यवुा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) 
ननयमावली, २०७६ तथा प्रचनलत कानूनको अिीनमा रही इमान्दारीपूवयक पालना गनेछु र आफ्नो कतयव्य 
पालनाको नसलनसलामा आफूलाई ज्ञात हनु आएको कुरा प्रचनलत कानूनको पालना गदाय बाहेक कुनै 
अवस्थामा प्रकट गने छैन । 

 

  शपथ गराउनकेो,       शपथ गनेको,  

  
  
  
  

  
  
  
  
    

नामः 
दस्तखतः 
पदः 
नमनतः   

कायायलयः 
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