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प्रस्तावना 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अक्तिकार सम्वन्िी अन्तराक्तरिय महासन्िी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अक्तिकार 

सम्वन्िी ऐन, २०७४ र अपाङ्गता रोकथाम तथा पनुर्सथाापना कायाक्रम संचालन सम्बन्िी क्तनर्दके्तिका, २०७६, र्सथानीय 

सरकार संचालन ऐन, २०७४ को र्दफा ११को उपक्तनयम (२) को खण्ड (त) ले क्तर्दएको अक्तिकार र सोही ऐनको र्दफा 

१०२ अनसुार यस फालेलुङ गाउँपाक्तलका क्तभत्र रहकेा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई संगक्तित गरी क्तमक्तलजलुी समहु 

गिन गर्द ैक्तत समहूमा व्यवक्तर्सथत तररकाले क्तवक्तभन्न कायाक्रम र श्रोतबाट रकम व्यवर्सथा गरेर क्तबउपूँजी कोष संचालन तथा 

व्यवर्सथापन गर्द ै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई र्सवरोजगार,समदृ्ध र र्सवावलम्बी वनाउने उदे्धश्य परुा गना वान्छनीय 

भएकोले यो कायाक्तवक्ति तयार गरी र्सवीकृत गरेको छ । 

पररच्छेद १ 

(१) संक्तिित नाल र प्रारम्भ:- यो कायाक्तवक्तिको नाम “क्तबउपुँजी सञ्चालन तथा पररचालन सम्वन्िी कायाक्तविी, 

२०७८” रहकेो छ l यो कायाक्तवक्ति तरुुन्त लाग ुहुने छ । 

(२) पररभाषा:- क्तवषय र प्रसंगले अको अथा नलागेमा यस कायाक्तवक्तिमा: 

(क) “क्तिलक्तिज लुज  सलूर” भन्नाले र्सथानीय तहले वडा र्सतरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई संगक्तित गरी 

पररचालन गररएको समहूलाई जनाउछ । 

(ख) “ड .प .ओ” भन्नाले अपाङ्गताको क्षेत्रमा आफ्नो पाक्तलका क्तभत्र क्तवक्तभन्न गक्ततक्तबक्ति संचालन गनाको लाक्तग 

संगक्तितगरी अक्तिकाररक क्तनकायमा र्दताा र र्सथानीय तहमा सचूीकरण वा र्दतााभएका (Disable people's 

Organization (DPO) संर्सथालाई जनाउछ । 

(ग) “काययक्रल” भन्नाले र्सथानीय तह वा अन्य क्तनकायले क्तमक्तलजलुी समहुलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको 

लाक्तग व्यवसाय प्रबद्धान तथा आक्तथाक उपाजानको लाक्तग प्रर्दान गरेको  क्तबउपुँजी तथा अन्य कायाक्रमलाई समेत 

जनाउछ । 

(घ) “ब्यवासाक्तियक य ुना” भन्नाले क्तमक्तलजलुी समहूमा आबद्ध भएका वा नभएका वडाका अपाङ्गता भएका 

व्यक्ति तथा पररवारले गने उद्यम(जर्सतै: क्तसप क्तवकासगरी उत्पार्दन गररने सामाग्रीहरु, घमु्ती पसल, कृक्तष तथा 

पिपुालनमा आिाररत खेती तथा बजारीकरण, क्तवक्तभन्न सामाग्रीहरु राखी खोक्तलएका पसलहरु लगायत) ब्यबसाय 

गनाकोलागी बनाइएको योजना वा क्तक्रयाकलापलाई बझुाउछ । 

(ङ) “पररय ुना प्रस्ताि” भन्नाले क्तमक्तलजलुी समहुमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पररवारले  क्तबउपुँजी 

कोषको आक्तथाक लगानीमा व्यवसाय प्रबद्धान तथा क्तसप क्तबकास गना पेस गररएको प्रर्सताबलाई बझुाउँछ । 

(च) “ऋण” भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पररयोजना प्रर्सताब पेस गरर न्यनुतम ब्याज र्दरमा समहूबाट 

क्तलएको ऋणलाई बुझाउँछ । यसले क्तवत्तीय संर्सथाबाट समहूले क्तलएको ऋण समतेलाई बझुाउँने छ ।  

(छ) “िचत” भन्नाले क्तमक्तलजलुी समहुमा आबद्ध भई अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पररवारले गने र्दकै्तनक,माक्तसक, 

त्रैमाक्तसक बचतलाई समते बुझाउँछ । 

(ज) “रकल क्तिफताय” भन्नाले क्तमक्तलजलुी समहुबाट क्तलएको ऋण क्तनक्तित समयमा क्तफताा गने समय क्तनिाारण गररएको 

हुन्छ, सो समय क्तसमा क्तभत्र वा अगाब ैक्तफताा गने रकमलाई बुझाउँछ । 



 

3 
 

(झ) “िचत क्तिफताय” भन्नाले क्तमक्तलजलुी समहूमा आबद्धभइ बचत गने व्यक्तिहरुले समहुमा नरहने इच्छा भएमा 

क्तफताा गने बचत रकमलाई बझुाउँछ । 

(ञ) "स्थान य सलन्वय सक्तिलक्तित"  भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अक्तिकार सम्बक्तन्ि ऐन २०७४ को 

र्दफा ४२ अन्तगात बनेको र्सथानीय समन्वय सक्तमक्ततलाई बझुाउँछ l 

 

पररच्छेद २ 

३. क्तिलक्तिज लुज  सललरला  क्तििउपलुँु  क ष सचंाजन सम्िन्ि  व्यवस्था. 

(क) फालेलङु गाउँ पाक्तलकाले र्सथानीय वडामा क्तमक्तलजलुी समहू क्तनमााण तथा गिन गरर क्तसप क्तबकास तथा व्यवसाय प्रबद्धान गनाको लाक्तग 

प्रत्येक वडामा वडा र्सतरीय  क्तमक्तलजलुी समहुको बैंक खाता खोक्तल क्तबउपुँजी उि खातामाफा त उपलब्ि गराउने छ l  

(ख) र्दफा३ को (क) ले व्यवर्सथा गरेको खातामा पाक्तलकाले वा वडाले बाक्तषाक बजेट माफा त क्तबउपुँजी कोषको नाममा बजेट क्तबक्तनयोजन 

गरर कोषमा रकम जम्मा गना सक्ने छन l 

(ग) कुन ैवडामा एक भन्र्दा बढी क्तमक्तलजलुी समहू भएमा उि समहुको सर्दर्सय संख्याका आिारमा क्तबउपुँजीबाँडफाँड गना सक्तकन ेछ । 

त्यसरी क्तबउपूँजी बाँडफाँट गर्दाा समहूका सर्दर्सय संख्यालाई आिार मानी जम्मा गना सक्तकनछे l 

 (ङ) यसरी क्तबउपुजँी कोषमा जम्मा भएको रकम कुनै पक्तन पर्दाक्तिकारी तथा सर्दर्सय वा सािारण सर्दर्सयहरुले वा ऋण क्तलने व्यक्तिहरुले 

ऋण संझौतामाक्तनिाारण गरेको समय सीमाक्तभत्र क्तनयम अनसुार समहु माफा त गनुा पनेछ । क्तफताा भएको रकम मध्येबाट न्यनुतम मौज्र्दात 

राखी प्राथक्तमकताको आिारमा अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पररवार लाई पनु:ऋण र्सवरूप उपलब्ि गराउँन पनछे । 

(च) समहूको खाता खोली बैंकमा रकम क्तनयक्तमत जम्मा गन ेव्यवर्सथा क्तमलाउनपुनछे र क्तनयक्तमत वचत तथा अन्य आय सोही खातामा 

जम्मा गनुापनछे । खाता सञ्चालन समहुको अध्यक्ष सक्तचब र कोषाध्यक्ष ३ जनाको संयिु र्दर्सतखतबाट सञ्चालन खोक्तलने छ र आक्तथाक 

कारोबार गर्दाा कोषाध्यक्षको अक्तनवाया र्दर्सतखत र अध्यक्ष र सक्तचब मध्ये कुनै एकको र्दर्सतखत बाट कारोबार गनुा पने छ l  

पररच्छेद-३ 

४.  क्तििउपलुँु  क षक  रकल सचंाजन प्रक्तिक्रया  

(क)  क्तबउपुँजी कोष संचालनको लाक्तग क्तमलुजलुी समहूले क्तनम्न प्रक्तक्रयाहरु परुा गनुापनेछ l  

(१) ब्याु क्तिनिायरण:- क्तबउपजुी कोष तथा बचत गररएको रकमसमहूक्तभत्र लगानी गर्दाा ८ र्दके्तख १२ प्रक्ततितको सीमा क्तभत्र क्तनिाारण गनुा 

पनेछ । ब्याजर्दर क्तनिाारण गनाको लाक्तग क्तमक्तलजलुी समहूको बैिकबाट सबासम्मत वा र्दइु क्ततहाई वा बहुमतले प्राथक्तमकता अनसुार क्तनणाय 

गना सक्नछे। 

(२) ऋण क  छनौटला प्राथक्तिलकता :- क्तबउपुँजी कोष बाट कुनै व्यवसाय संचालन गना योजना प्रर्सताव पेि गरेका मध्य ेसबै भन्र्दा 

क्तवपन्न, क्तसपमलूक तालीम पाएर व्यवसाय संचालन गना आक्तथाक अभाब भएका र व्यावसाय गना नसकेका व्यक्तिहरु, पररवारमा अन्य 

संरक्षक नभएका वा पररवारको संरक्षक नै आफै रहकेाव्यक्तिहरु, पणूा तथा अक्तत असि क्तबपन्न व्यक्तिहरुको पररवारको सर्दर्सयहरु, 

बौक्तद्धक,मनोसामाक्तजक, अक्तटजम जर्सता समर्सयाभएका, क्तहसंा क्तपक्तडत मक्तहलाहरुलाई पक्तहलो प्राथक्तमकतामा राखी ऋण प्रर्दान गनुा पनेछ l 

तर त्यसरी छनौट गर्दाा अन्य मध्यम र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पक्तन क्रमस: समाबेि गर्द ैलैजान ु पनेछ l 

(३) ऋण प्रदान गदाय अक्तििकतल रकल:- क्तमक्तलजलुी समहुले ऋण प्रर्दान गर्दाा समहुमा बचत, माग रकम तथा पररयोजना प्रर्सतावको 

आिारमा क्तनिाारण गरी हाललाई अक्तिकतम रू २० हजार सम्म प्रर्दान गना सक्तकने छ ।  तर यस र्दफाले क्तमक्तलजलुी समहुको बैिकबाटऋण 

लगानी रकम तोक्तकएका आिारमा क्तनिाारण गनाबािा पने छैन l 
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(४) रकल क्तिफतायक  सलय क्तिसला:- कुन ै ऋणीले न्यनुतम ३ मक्तहना र्दखेी अक्तिकतम १ बषा सम्मको लाक्तग ऋण क्तलन सक्नेछ, तर 

क्तनिााररत समय क्तसमा पक्तहलेन ैऋण चिुा गना चाहमेा सावाँ ब्याज जनुसकैु समयमा पक्तन क्तफताा गना बािा हुने छैन । एकवषा भन्र्दा वढी 

अवक्ति ऋण रहमेा ऋण माग नक्तवकरण गनुापनछे ।  

(५) रकल क्तिफतायक  म्याद:- कुनै ऋणीले क्तलएको ऋण रकम क्तफताा क्तनिााररत समयमा गनुापनछे । समयमा क्तफताा गना नसकेमा १ मक्तहना 

सम्मव्याजमा जररवाना तोकी म्यार्द थप गररनछे । यक्तर्द १ मक्तहना म्यार्द थप गर्दाा पक्तन क्तफताा गना नसक्ने भएमा सरुुमाऋण क्तलँर्दा क्तफताा गना 

क्तनिाारण गररएको समय क्तसमासम्मको सावाँ व्याज जररवानाक्तहसाव गरी भाका परुा भएको क्तमक्तत र्दके्तख नै समहूले क्तनणाय गरी हजाना 

व्याजसमेत क्तलई रकम क्तफताा क्तलन ुपनेछ । क्तफताा क्तलन नसकेमा ऋणको व्याज साँवामा गाभी र्दफा ४ अनसुार ऋण नक्तवकरण गनुापनेछ ।  

(६)एकललस्ट ऋण क्तिफताय गनय सक्तिकने:- कुनै ऋणीले क्तलएको ऋण क्तनिााररत समयमा सावाँ ब्याजसक्तहत एकमरु्सट क्तफताा गना सक्ने छन । 

एकमरु्सट क्तफताा गने वा क्तकर्सता बन्र्दीमा बझुाउने भन्ने कुरा पररयोजना प्रर्सताबमा र ऋण संझौता गर्दाा नै र्सपर्सट रुपमा राखेको हुन ुपनछे ।तर 

एकैमषु्ट क्तफताा गना त्यसले बािा पनछैेन ।  

(७) क्तिकस्ता िन्द ला ऋण क्तिफताय गने:- कुनै पक्तन ऋणीले माक्तसक क्तकर्सता बन्र्दीमा ऋणको तोक्तकएको क्तकर्सता र व्याज क्तहसाब गरी क्तफताा 

गनुापनेछ ।यसरी क्तकर्सता बन्र्दीमा क्तफताा गन ेरकमको क्तववरण ऋण संझौतामा राखेको हुन ुपनेछ l  

(८) कल नै ऋण जे क्तिफताय नै नगने अवस्था भएला:- कुन ैऋणीले क्तलएको ऋण क्तनिााररत समय व्यक्ततत गर्दाा पक्तन क्तफताा नहुने अवर्सथा 

आएमा क्तनम्न प्रक्तक्रयाहरु अपनाई ऋण असलुी गररनछे:-  

(क) सरुुमा समहूका सर्दर्सयहरू तथा जमानी वसेका सर्दर्सयबाट मौक्तखक जानकारी गराउने। 

(ख) मौक्तखक जानकारी गराएको १५ क्तर्दन क्तभत्र पक्तन कुनै वार्सता नगरेमा वा अटेर गरेमा पनु: १५ क्तर्दनको समय क्तभत्र क्तफताा गराउनको लाक्तग 

समहू बाट क्तलक्तखत पत्राचार गने । 

(ग) पत्राचार गरेको समय क्तसमा क्तभत्र समेत क्तफताा नभएमा उसको बचत र सो को ब्याजबाट ऋण र सो को ब्याज घटाई ऋण समायोजन 

गने ।  

(घ) बचत र सो को ब्याजबाट ऋण चिुा नहुने भएमा ऋणी सर्दर्सयले गने क्तनयक्तमत बचतबाट ऋण घटाउर्द ैलैजाने ।  

(ङ) एक वषा क्तभत्रमा चिुा गना नसक्ने भएमा र्दफा ४ बमोक्तजम साँवा व्याज क्तहसाब गरी ऋण नक्तवकरण गरी नयाँ संझौता गराउने र असलु 

उपरका लाक्तग क्तनयक्तमत क्तनगरानी र उत्प्रेररत गन े।  

(ङ) ऋण चिुा पिात क्तनयक्तमत बचत प्रणालीमाफकााउन े।पनुः त्यर्सतो ऋणीको अक्तभलेख राखी ऋण लगानीमा सतका  र सचते गराउन ेर 

रहन े।  

(च) यक्तर्द ऋण नक्तवकरण पिात एकबषा सम्म पक्तन नक्ततरेमा र बचतपक्तन नगरेमा क्तमक्तलजलुी समहुको बैिकको क्तनणायबाट उसको जयजेथा 

तथा जमानी वर्सने सर्दर्सयबाट असलु उपर गराउन ेl  

      पररच्छेद-४ 

५. ऋण क्तिजनक  जाक्तिग अपाङ्गता भएका व्यक्तिह तथा पररवारजे अपनाउनल पने प्रक्तिक्रयारुक:-  

(क) क्तमक्तलजलुी समहुमा आबद्ध भएको हुन ुपन ेl 

(ख) समहुमा बचत गना सरुु गरेको कक्तम्तमा २ मक्तहना भएको हुन ुपन ेl 

(ग) योजना प्रर्सताब १ प्रक्तत (अनसुचूी १ बक्तमक्तजम)  

(घ) क्तनबेर्दन १ प्रक्तत सो क्तनवेर्दनमा कम्तीमा समहूका २ जना सर्दर्सयले जमानी वसेको हुनपुने ।  

(ङ) सबै प्रकृया परुा गरर सम्पणूा कागजातहरु संलग्न गरर वडाको क्तमक्तलजलुी समहुमा क्तनबेर्दन पेस गने । प्राप्त क्तनबरे्दन तथा पररयोजना 

प्रर्सतावको आिारमा क्तमक्तलजलुी समहुको बैिकले क्तनणाय गरे बमोक्तजम ऋण प्रवाह गनासक्तकनेछ l  
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(च) ऋण पररचालनको क्षेत्रमा अझ ब्यबक्तर्सथत र प्रभावकारी बनाउन सक्तमक्ततको क्तनणाय गरी कोषाध्यक्ष अक्तनवाया रहन ेगरी क्तनम्न अनसुार 

ऋण सक्तमक्तत बनाउन सक्तकनछे । ऋण सक्तमक्ततले ऋण माग प्रर्सतावनाहरुलाई मलुयांकन गरी ऋण क्तसफाररस गनेछ । 

संयोजक – १ जना 

सर्दर्सयहरु – २ जना (उपलब्ि भएसम्म १ जना मक्तहला सर्दर्सय) 

पररच्छेद-५ 

६. क्तिलक्तिज लुज  सललरला िचत सकंजन प्रक्तिक्रया:- क्तिलक्तिज लुज  सललरला क्तिनयक्तिलतिचत सकंजन गनयक  जाक्तिग क्तिनम्न प्रक्तिक्रयारुक 

अपनाउनल पने छ : 

(क) अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा क्तनजको पररवारको सर्दर्सय वा संरक्षक वा अन्य व्यक्तिले समहूमा क्तनयक्तमत बचत गना सक्नेछ l 

(ख) र्दकै्तनक, माक्तसक, त्रैमाक्तसकरुपमा बचत संकलन गन ेसक्तकनछे। क्तनयक्तमत वचत जम्मा गने समय क्तनिाारण गना क्तमक्तलजलुी समहुको 

बैिकको क्तनणाय अनसुार हुनछे l 

(ग) बचत रकमको न्यनुतम र अक्तिकतम सीमा र एकरुपता कायम गन ेवा इच्छा अनसुार फरक-फरक गन ेसो को क्तनिाारण गना क्तमक्तलजलुी 

समहुको बैिकको क्तनणाय अनसुार हुनेछ l 

(घ) बचत संकलन गनाको लाक्तग भौगोक्तलक अवर्सथाले एकैिाउ उपक्तर्सथत हुन नसक्न े भएमा वडा क्तभत्र पक्तन टोल सक्तमक्तत बनाई उि 

सक्तमक्ततले बचत संकलन गरर समहूमा र्दाक्तखला गना सक्नेछ l त्यसरी टोल सक्तमक्ततले संकलन गरेको बचत क्तढलोमा ७ क्तर्दन क्तभत्र समहूमा 

लयाई जम्मा गनुा पनछे । 

(ङ) बचत संकलन गरेको रकम अक्तनबाया पास बकु र ढड्डामा र्दाक्तखला गरेको हुन ुपनेछ l  

(च) बचत गरेको रकम सम्भब भए सम्म संकलन भएकै क्तर्दन पररचालन गनुा पन े छ, यक्तर्द सम्भब नभएमा सक्तमक्ततको कोषाध्यक्ष वा 

क्तमक्तलजलुी समहुको बैिकले तोक्तकएको व्यक्तिलाई समहूबाट भपााइ गराई सरुक्तक्षत राख्नको लाक्तग उपलब्ि गराउन ुपने छ l ऋण प्रबाह 

नहुन े अवर्सथा भएमा समहुको खातामा संभव भएसम्म चाँडै जम्मा गनुा पनेछ । ७ क्तर्दन भन्र्दा बढी समय रकम खातामा जम्मा नगरी 

आफैसंग राख्नलेे बैंकको व्याज सक्तहत खातामा जम्मा गनुापनछे ।  

(छ) यक्तर्द कुनै सर्दर्सयहरुले बचत समहूमा नरहन वा बचत क्तफताा क्तलई समहुबाट बाक्तहररन चाहमेा समहू छोड्नकुो कारण सक्तहत समहुमा 

क्तनबेर्दन क्तर्दन ुपन ेछ । क्तनबरे्दन क्तर्दएको १ मक्तहना क्तभत्र क्तनज व्यक्तिले हाल सम्म बचत गरेको सावा ब्याज क्तहसाब गरर समहू बाट क्तनज 

व्यक्तिको बचत रकम क्तफताा गना सक्तकने छ l 

पररच्छेद-६ 

७. अनलगलन, लूलयांकन र प्रक्तितवेदन 

(क) क्तबक्तभन्न तहका सरोकारवालाहरुले पाक्तलकाबाट उपलब्ि क्तबउपुजँी तथा वचत रकमको जनुसकैु समयमा पक्तन अनगुमन तथा 

मलुयांकन गना सक्नेछ l  

(ख) अनगुमन तथा मलुयांकन गना र्सथानीय तहको अपाङ्गता समन्वय सक्तमक्तत, जनप्रक्ततनीक्तिहरु, वडा सक्तमक्तत, सहयोगी संर्सथाका 

प्रक्ततक्तनक्ति तथा डी.पी.ओ. माफा त अनगुमन हुनेछ । यसरी अनगुमन हुरँ्दा क्तमक्तलजलुी समहुले सबै क्तहसाबक्तकताब पारर्दिी रुपमा र्दखेाउन ु

पनेछ l 

(ग) त्यसरी अनगुमनको क्रममा गलत मनसाय राखी आक्तथाक अपचलन वा र्दरुुपयोग भएको प्रमाक्तणत भएमा उि समहुको बैंक खाता 

रोक्का गरीपाक्तलका वा वडाबाट अपाङ्गताको क्षते्रमा संचालन हुन ेकुनै पक्तन कायाक्रमको अनरु्दान रकमउपलब्ि गराउन रोक्का समेत गना 

सक्ने छ l 

(घ) क्तमक्तलजलुी समहुले बाक्तषाक रुपमा असार मसान्त क्तभत्रको आक्तथाक गक्ततक्तबक्ति सोक्तह बषाकोश्रावण क्तभत्रमा अनसुचूी-२ बमोक्तजमको 

ढाँचामा प्रक्ततबेर्दनको रुपमा एकप्रक्तत वडा कायाालय र १ प्रक्तत पाक्तलका क्तर्सथत मक्तहला बालबाक्तलका िाखामा पेस गनुा पने छ l  
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पररच्छेद-७ 

८. क्तििक्तििि 

(क) सझुाब क्तलन ेक्तर्दने:- क्तमक्तलजलुी समहुले क्तबउपुँजीकोषको प्रभावकारी पररचालनको लाक्तग र्सथानीय तह र डी.पी.ओ सँग आवश्यक 

परामिा वा सझुाब क्तलन क्तर्दन सक्न ेछ l  

(ख) व्याख्या गने अक्तिकार:- यो कायाक्तवक्तिको कुन ैपक्तन बरु्दामा अलमल भएमा व्याख्या गने सम्पणूा अक्तिकार ............. पाक्तलका क्तर्सथत 

पाक्तलका र्सतरीय अपाङ्गता समन्वय सक्तमक्ततलाई हुनेछ l  

(ग) प्रचक्तलत काननु लागहुुने:- यो कायाक्तवक्ति अनसुार कुनै पक्तन र्दफाहरू बाक्तझएको खण्डमा प्रचक्तलत काननु बमोक्तजम नै लाग ुहुने छ l 

(घ) संसोिन हुन सक्ने:- यस कायाक्तवक्तिको कुन ैपक्तन र्दफा वा उपर्दफाहरु संसोिन वा थपघट गनुा पने भएमा क्तफक्तर्दम नगर पाक्तलकाले जनु 

सकैु समयमा संसोिन गना सक्ने छl 

(ङ) यस अक्तघ यस सम्बन्िमा भए गरेका काम यसै कायाक्तवक्ति अनसुार भए गरेका माक्तननछे ।  

 

 

अनसुचूी-१ 

क्तमक्तलजलुी योजना प्रर्सताबको लाक्तग नमनुा फारम 

        क्तमक्तत:-………………………….. 

१)प्रर्सतावकको नाम:- ...................................................... 

२)िेगाना............................................................................ 

३) प्रर्सतावक क्तमलीजलुी समहुको सर्दर्सय हो वा अक्तभभावक हो?........... 

४)  प्रर्सताव गररएको व्यवसायको नाम: ……….......................... 

५) व्यवसायकोलाक्तग आवश्यक रकम रु……………………………………… 

५) समहुमा माग गररएको रकम रु…………………………………………… 

६) व्यवसायको लाक्तग तपाइको अनभुव, सीप र वजारको अवर्सथा। उपयिुामा  क्तचन्ह लगाउनहुोस । 

अनभुव: प्राक्तचन           १ वषाको           २ वषा            २ वषा माक्तथ 

सीप :   उत्तम              मध्यम           कमजोर           कमाचारी राख्ने 

वजार:  अक्तत राम्रो          राम्रो              मध्यम            

अनमुाक्तनत नाफा:माक्तसक ५%         माक्तसक १०%माक्तसक १०%भन्र्दा माक्तथ 

७) ऋण क्तलन चाहकेो अवक्ति :…………………………………………………………………………… 

८) ऋण बझुाउन ेक्तकर्सता:    माक्तसक         त्रमैाक्तसक        एकमरु्सि 

९) प्रर्सताक्तवत ब्याजर्दर : ............................................................................. 

क्तसफाररस गने व्यक्तिको नाम : ....................                  
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िेगाना: .....................                         

हर्सताक्षर: ................................                 

क्तमक्तत: ........................................               

 

क्तनवेर्दकको हर्सताक्षर: ................................... क्तमक्तत: ........................................... 

 

 

अनसुचूी-२ 

क्तमक्तलजलुी समहुको बाक्तषाक प्रक्ततबेर्दनको नमनुा फारम 

          क्तमक्तत:-

………………………….. आक्तथाकबषा : ...................................................... 

क्तमक्तलजलुी समहुको नाम : ...................................................................................... 

िेगाना....................................................................................................................... 

क्र.स. क्तिषाक रकमरु 

१ ऋण लगानी भएको जम्मारकमरु  

२ ऋण लगानीबाट ब्याज आम्र्दानी रकमरु  

३ क्तनयक्तमत बचतबाट आम्र्दानी रकमरु  

४ ऋण लगानीबाट ब्याज आम्र्दानी रकमरु  

५ पाक्तलका वा वडाबाट प्राप्त अनरु्दान रकमरु  

६ अन्य श्रोतबाट आम्र्दानी रकमरु  

७ ब्याजबाट आम्र्दानी रकमरु  

८ यस आ.ब.मा भएको खरु्द आम्र्दानी रकम रु  

९ यस आ.ब.सम्मको कुल जम्मा नगर्द रु (ऋण लगानी र बचतगरी जम्मा)  

१० यस आ.ब.मा कक्तत सर्दर्सयले ऋण क्तलए ?  

११ यस आ.ब.मा कक्तत पटक बैिक बसीयो ?  

१२ यस आ.ब.मा कक्तत सर्दर्सय थप गररयो ?  

 

समहुको अनभुब : 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

 

सफलता वा असफलताका कथाहरु: (िेरै भएमा छुटै्ट पानामा लेख्नसक्तकन्छ) 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

................................................ 

समर्सयाहरु:  

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

समािानकालागी के गररयो ? 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

सहयोगीसंर्सथा वा पक्तलकलाई सझुाब : 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

....................... 

प्रक्ततवेर्दककोहर्सताक्षर:.......................................... 

नाम : ........................................................... 

पर्द : ............................................................. 

क्तमक्तत: ........................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी ३ 

क्तमक्तलजलुी समहूको ऋण संझौता फारम 

भपााइ सक्तहतको ऋण सम्झौता-पत्र  

आज क्तमक्तत ........................गतेका क्तर्दन यस मा ........................नगरपाक्तलका वडा न. 

.......बर्सन.े..........................नाक्तत/नाक्ततनी..........................छोरा/छोरी...............................ले यस......................नगरपाक्तलका 

वडा न.............को ..................अपाङ्गता क्तमक्तलजलुी समहू बाट...............................प्रयोजनको लाक्तग रु.................(अक्षरोपी 

............................)............ब्याजर्दरमा क्तनम्न सताहरुको अक्तिनमा रही मरेो मंजरुरको साथ बकु्तझक्तलएको साचो सत्य हो l म तल 

उललेक्तखत सता क्तबपररत कुनै पक्तन काया गने छैन यक्तर्द सता क्तबपररत कुनै काया म बाट भएमा क्तनयम अनसुार यस .............समहूले गरेको 

क्तनणय अनसुार गरेको काम कारबाही र्सवीकार गर्दाछु भक्तन साछी प्रमाण राखी यो भरपाई सक्तहतको ऋण सम्झौता पत्रमा हर्सताक्षर गरेको छु 

l 
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सताहरु:- 

१. एक ललस्ट सवा ब्याु क्तितनक  जाक्तिग  

(क) ऋण क्तलएको क्तमक्तत ......................... (ख) रकम ....................(ग) एक मरु्सट क्ततने अक्तन्तम भाका .......................मा क्तलएको 

ऋणको सावा ब्याज एक मरु्सट क्तफताा गरे छु l 

२. क्तिकस्ता िन्द ला सवा ब्याु क्तितनक  जाक्तिग 

(क) ऋण क्तलएको क्तमक्तत ......................... (ख) रकम ....................(ग) क्तकर्सतामा क्ततनाको लाक्तग मक्तहना ....................( 

माक्तसक/त्रमैाक्तसक वा ६ मक्तहनामा १ पटक कसरर क्ततने उललेख गन े) सम्पणु क्तकर्सता  क्ततन े अक्तन्तम भाका .......................मा क्तलएको 

ऋणको सावा ब्याज एक मरु्सट क्तफताा गने  छु l 

३. मलेै ऋण क्ततनाको लाक्तग कबलु गरेको भाका नागमेा क्तनयम अनसुार पन ेहजाना क्ततना म मन्जरु छु l 

४. क्तनयम अनसुार मैले क्ततना नसके मेरो जायजेथा बाट क्तमक्तलजलुी समहुले असलु उपर गरेमा मरेो मन्जरु छ l 

५. म क्तनयक्तमत रुपमा बचत गनाको लाक्तग मन्जरु छु l 

माक्तथ उललेक्तखत सताहरु मैले अध्यान गरर बझुी यो भपााइ सक्तहतको ऋण सम्झौता पत्रमा हर्सताक्षर गरर रकम बझुी क्तलए  

बझुाउनेको नाम:        बकु्तझक्तलनेको नाम:- 

पर्द:         िेगाना:- 

हर्सताक्षर        हर्सताक्षर:- 

 

(क्तबउपुँजी सञ्चालन तथा व्यवर्सथापन कायाक्तवक्ति, २०७८ र्दफा ४ उपर्दफा ८ को (घ) बमोक्तजम हाक्तम साछीहरु मञ्जरु भै हर्सताक्षर गरेका 

छौ l) 

       

 

साछीहरु :- 

पररवारको संरक्षक वा सर्दर्सय:     समहुको अन्य सर्दर्सयको तफा बाट: 

नाम:-              नाम:-  

ऋणी संगको नाता:-      िेगाना:- 

हर्सतक्षर:-        हर्सताक्षर:-  

क्तमक्तत:-        क्तमक्तत:-  


