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प्रस्तावनााः 

आर्थिक रूपमा ववपन्न तथा वञ्चिर्तकरणमा परेका वर्ि र समदुायलाई ववकास प्रवियामा मूल प्रवाहीकरण 
र्री र्ररबी र्नवारणमा योर्दान पयुािउने उदे्दश्यले २०६० सालमा र्ररबी र्नवारण कोषको स्थापना 
भएको हो। र्ररबी र्नवारण कोष ऐन, २०६३ जारी भएपर्ि तदनसुार कोषको सिालन र व्यवस्थापन 
हुुँदै आएको ि । हाल कोषको कायििम ववर्भन्न ६४ ञ्चजल्लाका ५५१ वटा स्थानीय तहमा ववस्तार 
भएको ि । कोषको कायििम सिालनका लार्र् प्रारम्भदेञ्चि नै नपेाल सरकार र ववकास साझेदारहरू 
बीच स्रोत पररचालनमा साझेदारी रहुँदै आएको र्थयो । मूलताः ववश्व बैङ्क र पर्िल्लो चरणमा कृवष 
ववकासका लार्र् अन्तरािविय सहयोर् र्नयोर् (IFAD) तथा जापान सामाञ्चजक ववकास कोष (JSDF) 

बाट समेत कोषलाई ववत्तीय सहयोर् प्राप्त भएको र्थयो । नेपालको संववधान जारी भएपश्चात ्मलुकु 
सङ्घीय संरचनामा प्रवेश र्रेको र नेपाल सरकार तथा ववश्व बैङ्कर्बचको दोस्रो चरणको सहायताको 
कायािन्वयन अवर्ध सन ्२०१८ को र्िसेम्बर ३१ देञ्चि पूरा भएको अवस्थालाई समेत दृविर्त र्री 

 

गगंादेव गाउँपालिका, रोल्पा  

स्थानिय राजपत्र 

 

खण्डः ३     संखयाः २      लिन ः २०७७।०८।११ 

 

भाग-२ 

गंगादेव गाउँपालिका 

र्ररर्ब र्नवारण कोष संचालन कायिववर्ध २०७७ 
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नेपाल सरकार (मञ्चन्िपररषद्) बाट र्मर्त २०७५/७/२५ मा र्ररबी र्नवारण कोषको पनुसंरचना 
सम्बन्धी कायियोजना स्वीकृत भई तदनरुूपका कायिहरू भइरहेका िन ्। कोषको मखु्य साझेदारको 
रूपमा रहेको ववश्व बैङ्कसुँर्को सहायता सम्झौताको अवर्ध पूरा भएको र स्थानीय तहको र्नवािचन सम्पन्न 
भई संववधान बमोञ्चजम स्थानीय तह वियाशील भइसकेको अवस्थामा कोषका कायििमहरू साववककै 
ढाुँचा (Modality) बाट सिालन र्नि उपयकु्त नदेञ्चिएको हुुँदा कोष अन्तर्ित करारमा कायिरत सम्पूणि 
कमिचारीहरूसुँर्को सम्झौता सन ्२०१९ को जनवरी १ (तदनसुार र्मर्त २०७५/९/१७) देञ्चि अन््य 
भइसकेको ि। स्थापना कालदेञ्चि हालसम्म र्ररबी र्नवारण कोष ऐन, २०६३; र्ररबी र्नवारण कोष 
र्नयमावली, २०६४ तथा कायिववर्धहरूको पररर्धर्भि रही बत्तीस हजारभन्दा धेरै सामदुावयक संस्थाहरू 
र्ठन भएका र ती संस्थाहरू मार्ि त कररव पाुँच हजार ि सय साना पूवािधार ववकास आयोजना र्नमािण 
र्री लञ्चित समदुायको आयआजिन, िमता ववकास, सामाञ्चजक पररचालन र सामदुावयक भौर्तक पूवािधार 
ववकासका िेिमा उल्लेिनीय उपलञ्चधध हार्सल हनु सकेको ि । कायििमबाट आर्थिक तथा सामाञ्चजक 
दृविकोणले पर्ि परेका िास र्री मवहला, दर्लत, आददवासी जनजार्त, मधेसी तथा र्समान्तकृत समदुायको 
उ्थानमा मह्वपूणि योर्दान परेु्को ि । सामदुावयक संस्थाहरूको माध्यमबाट घमु्ती कोष पररचालन 
र्री र्ररबी र्नवारण सम्बन्धी कायििम सिालन र्नि नेपाल सरकार मार्ि त उपलधध अनदुान र 
संस्थाका सदस्यहरूको योर्दानसमेत र्री हालसम्म कररब १९ (उन्नाईस) अबि बराबरको ववत्तीय स्रोत 
पररचालनमा रहेको ि । यसका अर्तररक्त र्ररबी र्नवारणका िेिमा कोषद्वारा सिार्लत कायििमको 
प्रभावबाट सामाञ्चजक पुुँजी र्नमािणमा पर्न ठूलो योर्दान परेु्को ि । 

साववकमा र्ररबी र्नवारण कोष कायििम सिालन र्नदेञ्चशका बमोञ्चजम कोषले साझेदार संस्था िनौट 
र्री साझेदार संस्थामार्ि त समदुायस्तरमा सहजकतािको रूपमा कामकाज र्नि सामाञ्चजक पररचालकहरू 
िटाइएको र्थयो। स्थानीय तहको र्नवािचन पश्चात ् स्थानीय सरकारहरु वियाशील हुुँदै र्एको र 
कोषलाई प्राप्त हनु ेवैदेञ्चशक सहायताको सम्झौता पर्न समाप्त हनु ेभएकोले कोषको पनुसंरचना एवम ्
स्थानीय तहको अग्रसरतालाई सहज तलु्याउन सम्वत ्२०७४ साल चैि मसान्तपर्ि ्यस्ता साझेदार 
संस्थाहरू पररचालन र्ररएका िैनन।् साझेदार संस्थाहरूको अनपुञ्चस्थर्तमा ती संस्थाहरूले र्दै आएको 
कामकाज केही हदसम्म कायि प्रबन्धक(Portfolio Manager) हरूबाट हुुँदै आएकोमा कायि प्रबन्धकहरू 
पर्न र्मर्त २०७५/९/१७ देञ्चि कायिरत रहेका िैनन।् नेपालको संववधान अनसुार र्ररबी र्नवारण 
सम्बन्धी कायिहरू सरकारका तीनवटै तहको कायििेि अन्तर्ित रहेको भए तापर्न सामदुावयक संस्थाहरू 
र्ठन तथा पररचालन जस्ता कायिहरू स्वभावताः स्थानीय तहको कायििेि र्भि पने देञ्चिन्िन।् र्ररबी 
र्नवारण कोषद्वारा समदुायस्तरमा सिार्लत कायििमहरूको प्रकृर्त हेदाि ्यस्ता कायििमहरू स्थानीय 
तहबाटै सिालन हुुँदा थप प्रभावकारी समेत हनु्िन ्। स्थानीय तहले र्ररबी र्नवारण कोषको कायििम 
मार्ि त सजृिना भएको सामाञ्चजक पुुँजी तथा साना पूवािधारको संरिण र्ने, सामदुावयक संस्था वा ऋणको 
रूपमा व्यञ्चक्तहरूसुँर् रहेको घमु्ती कोषको पररचालनमा सहजीकरण र्ने, समूहका सदस्यहरूमा ज्ञान, 

सीप तथा उद्यमशीलताको ववकास र्ने, उनीहरूको आयआजिन तथा रोजर्ारीका अवसर र्सजिना र्ने 
जस्ता कायिहरूमा प्रो्सावहत र्दाि ती िेिमा रहेको र्ररबी न्यूनीकरणका लार्र् आधार तयार हनु्ि । 
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यसै तथ्यलाई समेत दृविर्त र्री नेपाल सरकार (मञ्चन्िपररषद्) ले र्मर्त २०७५/७/२५ मा र्ररबी 
र्नवारण कोषको पनुसंरचनाका लार्र् स्वीकृत र्रेको कायियोजनाको बुंदा नं. ४.१ मा कोषद्वारा प्रववधित 
सामदुावयक संस्थाहरूको घमु्ती कोषसवहतको ववस्ततृ वववरण स्थानीय तहलाई उपलधध र्राउने भन्न े
उल्लेि भएको ि । साथै बुंदा नं.४.४ मा कोषले ववकास र्रेका साना पूवािधार ववकास आयोजनाहरूको 
लर्त वववरण सम्बञ्चन्धत स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण र्ने, र्नमािणाधीन ्यस्ता साना पूवािधार ववकास 
संरचनाहरू चाल ुआर्थिक वषिर्भिै सम्पन्न र्नि प्राथर्मकता ददने र कुनै संरचना चाल ुआर्थिक वषिमा 
सम्पन्न हनु नसकेको िण्िमा आर्ामी वषिमा ससति अनदुानसवहत सम्बञ्चन्धत र्ाउुँपार्लका वा 
नर्रपार्लकामा स्रोत र ञ्चजम्मेवारीसवहत हस्तान्तरण र्ने भन्ने उल्लेि भएको ि। 

 

अताः यस रं्र्ादेव र्ाउुँपार्लका र्भिका सबै र्ररर्ब र्नवारण कोषलाइ स्थार्नय तह मार्ि त  कायािन्वयनमा 
ल्याउनको लार्ी र्ररर्ब र्नवारण कोष ऐन २०६३ र र्ररवव र्नवारण कोष कायििम र्नदेञ्चशका, २०६७ 
बमोञ्चजम यस र्ररर्ब र्नवारण कोष संचालन कायिववर्ध २०७७ स्वीकृत र्री लारू् र्रेको ि । 

 

पररच्िेद-१ 

पररभाषा र व्याख्या 

१. संञ्चिप्त नाम र प्रारम्भ: यस कायिववर्धको नाम “र्ररर्ब र्नवारण कोष संचालन कायिववर्ध २०७७” रहेको 
ि र यो कायिववर्ध र्ाउुँ कायिर्ाउुँपार्लका स्वीकृत र्री राजपिमा प्रकाशन र्रेको र्मर्तदेञ्चि लारू् 
हनुेि । 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलारे्मा यस कायिववर्धमा, 
क. "अध्यि" भन्नाले र्ाउुँपार्लकाको अध्यिलाई सम्झन ुपदिि । 
ि. “गाउँपालकििा” भन्नाले गंगादेव गाउँपाकलिालाई सम्झनु पददछ ।  

र्. “ऐन” भन्नाले गरिकव कनवािण िोष ऐन २०६३ लाई सम्झनु पददछ ।  

घ. “िोष” िोष भन्नाले गंगादेव गाउँपाकलिािो गरिकव कनवािण िोषालाई सम्झनु पददछ  ।  

ङ. “कनदेकििा” भन्नाले र्ररवव र्नवारण कोष कायििम र्नदेञ्चशका, २०६७ सम्झनु पददछ  । 

 

 

 

पररच्िेद-२  

उदे्यश्य र स्थार्नय तह तथा कोषको भरु्मका 
१. उदे्यश्याः यस रं्र्ादेव र्ाउुँपार्लका र्भिका सबै र्ररर्ब र्नवारण कोषलाइ स्थार्नय तह मार्ि त  

कायािन्वयनमा ल्याइ अनरु्मन व्यवस्थापन तथा कोष संचालनमा सहजता ल्याउन ुरहेको ि ।  

२. स्थार्नय तहको भरु्मकााः र्ररबी र्नवारण कोषद्वारा प्रववधित सामदुावयक संस्थाहरूको माध्यमबाट 
समदुायका अर्त र्ररब, दर्लत, अल्पसङ्खख्यक जनजार्त, बहवुवपन्न मवहला, सीमान्तीकृत वर्ि र 
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अ्यन्त वपिर्िएका पररवारहरूका लार्र् उ्पादनशील एवम ्स्वाःआजिनको वातावरण र्नमािण 
र्ने कायिमा स्थानीय तहबाट सहयोर् र सहजीकरण हनु आवश्यक ि। यस्ता सामदुावयक 
संस्थाहरू एवं ्यहाुँ रहेको घमु्ती कोषको ददर्ो र प्रभावकारी पररचालनका लार्र् रं्र्ादेव  
र्ाउुँपार्लकाले र्नम्नानसुारको कायिहरू सम्पादन र्नुिपने हनु्ि । 

2.1 अर्भलेि व्यवस्थापनाः 
क) र्ररबी र्नवारण कोषले उपलधध र्राएको वववरणको आधारमा स्थानीय तहर्भि र्ठन  

भएका    सामदुावयक संस्थाहरूको घमु्ती कोषको अर्भलेि अद्यावर्धक र्ने।  

      ि) स्थानीय तहमा र्ररबी र्नवारण कोषद्वारा प्रववधित समदुावयक संस्थाको व्यवस्थापनका लार्र् 

सहकारी शािालाई िुटै्ट ञ्चजम्मेवारी ददई अर्भलेि व्यवस्थापन र्ने र्राउने।  

र्) अर्भलेि अद्यावर्धक र्निका लार्र् आवश्यकतानसुार कमिचारी िटाई कोषबाट प्राप्त वववरण 
अनसुारका संस्थाहरू समदुायमा अञ्चस्त्वमा रहे नरहेको वा उपलधध वववरण भन्दा बढी    
संख्याका संस्थाहरु भएको अवस्थाको समेत सरु्नञ्चश्चत र्ने। सामदुावयक संस्थाको अर्भलेि 

अद्यावर्धक र्दाि अनसुचुी १ को ढाुँचामा र्नि सवकनेि ।  

घ) र्ररबी र्नवारण कोष कायििम अन्तर्ित र्ठन भई सहकारी संस्थाको सदस्य भएका तथा 
सहकारी संस्थामा रूपान्तरण भएका सामदुावयक संस्थाहरूको सिालन अवस्था िलु्ने र्री 
वववरण सङ्कलन र्नुिका साथै अनसुचुी १ को ढाुँचामा लर्त समेत जनाइ राख्न।े  

ङ) र्ररबी र्नवारण कोष कायििम अन्तर्ित र्नमािण सम्पन्न भएका र र्नमािणाधीन साना पूवािधार 
ववकास आयोजनाहरूको अर्भलेि अद्यावर्धक र्ने। आयोजनाहरूको वववरण अद्यावर्धक र्दाि 
अनसूुची-३ बमोञ्चजमको अर्भलेिलाई आधार मान्न सवकनेि।  

च) र्नमािण कायि पूरा भएका आयोजनाहरूको हकमा ममित सम्भार कोषको उपयोर् र्री 
र्नयर्मत रूपमा ममित सम्भार एवं चाल ु हालतमा भए नभएको यवकन र्री ्यस्ता 
आयोजनाहरूको र्नयर्मत सिालनका लार्र् आवश्यक व्यवस्था र्मलाउन े।  

ि) र्नमािणाधीन आयोजनाहरूको हकमा सम्बञ्चन्धत सामदुावयक संस्थाबाट आयोजनाको ववस्ततृ 
ड्रइङ, र्िजाइन तथा लार्त अनमुान र्लई अलग्रै् वववरण तयार पाने। 

ज) सामदुावयक संस्थाहरूको सिालन अवस्था िलु्ने अन्य सान्दर्भिक सूचनाहरु समेत अद्यावर्धक 

र्ने।  

२.२ कायिसिालनमा सहजीकरणाः  

क) सामदुावयक संस्थाहरूको मार्सक बैठक सिालन, बैठकको र्नणिय लेिन र ् यसको अर्भलेि 

राख्न ेकायिमा सहयोर् पयुािउने।  

ि) सम्बञ्चन्धत सामदुावयक संस्थाको ववधानमा भएको व्यवस्था अनसुार सामदुावयक संस्थाहरुको 
वावषिक साधारण सभा भए नभएको, साधारण सभाबाट नेतृ् व पररवतिन भए नभएको र नेतृ् व 
समावेशी भए नभएकोहेरी त्सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण र्ने।  

र्) सामदुावयक संस्थाहरूको काम कारवाहीमा स्वीकृत ववधानको पूणि रूपमा पालना सरु्नञ्चश्चत 
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र्नि र्नयर्मत रूपमा पषृ्ठपोषण ददने। 

घ) सामदुावयक संस्थाहरूको ववववध प्रकृर्तको तथ्याङ्क अर्भलेिीकरण र्ने कायिमा सहयोर् 
र्ने।  

२.३ घमु्ती कोषको पररचालनाः 
क) सामदुावयक संस्थाका सदस्यहरूको र्ररबी र्नवारणका लार्र् घमु्ती कोषको पररचालन अिय 

कोषको रूपमा माि र्ने व्यवस्था र्मलाउने।  

ि) सामदुावयक संस्थाका सदस्यहरूले घमु्ती कोषबाट र्लएको कजाि तोवकएको समयमा र्तरे 

नर्तरेको वववरण अद्यावर्धक र्राउने।  

र्) घमु्ती कोषबाट लर्ानी र्रेको कजािको र्नयर्मतरूपमा वर्ताि र्ने र वर्ताि हनु नसकेको 
अवस्थामा ्यस्तो कजािको वर्ीकरण र्री उठ्न नसकेको कजाि उठाउन ेकायिमा सहयोर् 

पयुािउने। 

घ) लर्ानी र्रेको रकम नउठ्ने (Bad debt)देञ्चिएमा र्नधािररत आधार र प्रविया बमोञ्चजम 

अपलेिन (Write-ofर्री कोषको वहसाब अद्यावर्धक राख्न।े  

ङ) ऋणको भािा नाघेकोमा वा वढलो र्री र्तरेकोमा ्यस्तो सदस्यको समस्या पवहचान र्री 
समाधानको उपाय पत्ता लर्ाई सझुाव ददने।  

च) घमु्ती कोषको पररचालनबाट आयआजिन र्ने िालका नयाुँ व्यवसायहरू सरुु र्ने, ववकास 
र्ने तथा ववववधीकरण र्ने काममा सहभार्र्तामूलक ढङ्गबाट सहजीकरण र्री सामदुावयक 

संस्थाका सदस्यहरूको िमता ववकास र्राउने।  

ि) घमु्ती कोषको पररचालन र उपयोर्मा समदुायका सीर्मत सदस्यहरूको माि प्रभाव रहे 
नरहेको हेरी समतामूलक व्यवहारका लार्र् अर्भप्ररेणा ददने।  

 

 

२.४ स्थानीय तहको योजना तजुिमााः  

क) स्थानीय तहको आवर्धक तथा वावषिक योजना तजुिमा प्रवियामा सामदुावयक संस्थाका 
प्रर्तर्नर्धहरूलाई सहभार्ी र्राउने व्यवस्था र्ने।  

ि) सामदुावयक संस्थाका सदस्यहरूको आयआजिन तथा उद्यमशीलता ववकास सम्बन्धी 
कायििममा सहयोर् पगु्ने र्री योजना तजुिमा र्नि आवश्यक सहजीकरण र्ने।  

र्) सामदुावयक संस्थाका सदस्यहरूको आयआजिनका लार्र् व्यावसावयक योजना बनाउन 
प्राववर्धक सहयोर् प्रदान र्ने व्यवस्था र्मलाउन।े 

घ) योजना तजुिमा र्दाि र्ररबी र्नवारण कोषद्वारा प्रारम्भ र्ररएका र्नमािणाधीन अवस्थाका - 
अधरुा आयोजनाहरू सम्पन्न र्ने व्यवस्था र्मलाउने।  

ङ) अधरुा आयोजनाहरू पूरा र्निका लार्र् आवश्यक पने बजेट ववर्नयोजन र्री र्नमािण सम्पन्न 

र्नि प्राववर्धक सहयोर् उपलधध र्राउने। यस्ता अधरुा आयोजनाहरूको र्नमािण सम्पन्न 

भए पश्चात ्समदुायमा हस्तान्तरण र्री सिालन हनुे व्यवस्था र्मलाउने।  
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च) सामदुावयक संस्थाका सदस्यहरूको आयआजिन तथा उद्यमशीलता प्रवधिन सम्बन्धी 
वियाकलापहरूको िनौट एवं प्राथर्मकीकरणको प्रवियामा सहजीकरण र्ने। 

ि) तार्लम तथा िमता ववकासका कायििम मार्ि त सामदुावयक संस्थाका सदस्यहरूलाई पेसा, 
व्यवसाय र्नि, आयआजिन र्नि र र्सजिनशील कायिमा लाग्न उ्प्ररेरत र्ने। 

ज) योजना तथा कायििम तजुिमा र्दाि र्ररबमिुी नीर्त अवलम्बन र्दै साववकमा र्ररबी 
र्नवारण कोषबाट सिालन भएका र्ररबी र्नवारण सम्बन्धी कायििमहरूलाई स्थानीय 

तहमा आन्तररवककरण र्ने। 

 

२.५ सामदुावयक संस्थाको आर्थिक कारोबारको र्नरीिणाः  

क) सदस्यहरूलाई सामदुावयक संस्थाको आय-व्ययको अर्भलेि र्नधािररत ढाुँचामा राख्न ेकायिमा 
सहयोर् पयुािउने।  

ि) सामदुावयक संस्थाको आर्थिक कारोबारको लेिा राख्न ेकायिमा एकरुपता ल्याउन सहयोर् 
र सहजीकरण र्ने ।  

र्) सामदुावयक संस्थाको कोष सामूवहक उ्थानका लार्र् माि प्रयोर् र्नुिपने व्यवस्थाको पालना 
भए नभएको अनरु्मन र्री कोषको रकम मनोमानी ढङ्गले बा आपसमा बाुँिच ुंि र्नि वा 
दामासाहीले िचि र्नि नददने र पवहले ्यस्तो भएको भए दरुुपयोर् र्ने सदस्यसुँर्बाट 

असलु उपर र्नि लर्ाउने।  

घ) सामदुावयक संस्थाको आय-व्ययको वहसाब दरुुस्त भए नभएको हेरी नभएको भए र्राउने। 
ङ) सामदुावयक संस्थाको आय-व्ययको लेिापरीिण र्राउने कायिमा सहजीकरण र्ने। 

च) लेिापरीिण प्रर्तवेदनमार्थ सामदुावयक संस्थाको साधारण सभाले िलर्ल र्री पाररत 

र्नुिपने तथा पाररत नर्रेमा अको लेिापरीिकद्वारा लेिापरीिण र्राउने व्यवस्था 
र्मलाउने।  

ि) सामदुावयक संस्थाको नाममा बैङ्कमा िलेुका िाताहरूको सिालन, िाता सिालकहरूको 
हेररे्र तथा समय-समयमा ग्राहक पवहचान (KYC) अद्यावर्धक र्ने कायिमा आवश्यकतानसुार 
सम्बञ्चन्धत बैङ्कमा र्सर्ाररस र्ने। 

२.६ ञ्चजम्मेवारी तोकनाेः  

क) सामदुावयक संस्थाहरूको अर्भलेि व्यवस्थापन, बैठक सिालनमा सहजीकरण, घमु्ती कोष 

पररचालनमा सहयोर् तथा सपुररवेिण एवं प्रर्तवेदन र्ने लर्ायतका कायिका लार्र् र्ररवव 
र्नवारण कोष संचालन सर्मर्तले तोकेको कायिरत एक जना कमिचारीलाई सम्पकि  व्यञ्चक्त तोकी 
सोको जानकारी भरू्म व्यवस्था, सहकारी तथा र्ररबी र्नवारण मन्िालयलाई र्राउने।  

ि) सम्पकि  व्यञ्चक्तको रूपमा तोवकएको कमिचारीलाई स्थानीय तहमा सिार्लत र्ररबी 
र्नवारणसुँर् सम्बञ्चन्धत कायििमको कायिवववरण ददन।े  

र्) कमिचारीको उपलधधता भएसम्म विार्त रूपमा नै कमिचारीलाई ञ्चजम्मेवारी तोकने । 

घ) सम्पकि  व्यञ्चक्तले घमु्ती कोषको मार्सक तथा चौमार्सक प्रर्तवेदन तयार पाने। भािा नाघेको 
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ऋण भएमा ्यस्तो ऋण उठाउन सामदुावयक संस्थालाई सहयोर् र्ने।  

ङ) सम्पकि  व्यञ्चक्तलाई र्ररबी र्नवारण सम्बन्धी समग्र कायिको तथ्याङ्क-आधार (Data 

Base) अद्यावधीकरण एवं प्रर्तवेदनको ञ्चजम्मेवारी ददने। 

२.७ सामदुावयक संस्थाहरूलाई प्रो्साहनाः 
क) आफ्नो िेिर्भिका सामदुावयक संस्थाहरूको कायिसम्पादन मापनका लार्र् वस्तरु्त 
सूचकहरू ववकास र्री सोको आधारमा मूल्याङ्कन र्ने।  

ि) मूल्याङ्कनबाट उ्कृि, सामान्य र कमजोर कायिसम्पादन भएका संस्थाहरू िुट्याउने।  

र्) कायिसम्पादन मूल्याङ्कनबाट उ्कृि देञ्चिएका संस्थाहरूलाई प्रो्सावहत र्ने, परुस्कृत र्ने र 

अन्य संस्थाहरूको िमता अर्भववृधमा सहयोर् पयुािउने।  

२.८ प्रर्तवेदन, अनरु्मन तथा मूल्याङ्कनाः  

क) सामदुावयक संस्थाहरूबाट र्नयर्मत रूपमा मार्सक, चौमार्सक र वावषिक प्रर्तवेदन र्लई भए 

र्रेका कायिहरूको समीिा र्री पषृ्ठपोषण ददने। 

ि) सामदुावयक संस्थाका सदस्यहरू बीचमा घमु्ती कोष पररचालन वा अन्य कुनै ववषयमा 
वववाद उ्पन्न भएमा वा कुनै सदस्यले कुनै ववषयमा र्नुासो र्रेमा ्यस्तो वववादको समाधान 
वा र्नुासो सम्बोधनका लार्र् ववर्धसम्मत व्यवस्था र्मलाउन आवश्यक र्नदेशन ददने।  

र्) अर्त ववपन्न समदुायमा जीववकोपाजिनका सम्भावना र अबरोधहरू पवहचान र्ने कायिमा 
सहयोर् र्ने।  

घ) र्ररबी र्नवारणका िेिमा सामदुावयक संस्थालर्ायत अन्य ववर्भन्न संस्था एवम ्

र्नकायहरूबाट सिार्लत समग्र वियाकलापहरूको अनरु्मन तथा सहजीकरणका लार्र् 

उपयकु्त व्यञ्चक्तलाई ञ्चजम्मेवारी तोकने।  

ङ) स्थानीय तहको आवर्धक तथा वावषिक समीिा हुुँदा सामदुावयक संस्थातर्ि का समविर्त 

र्र्तववर्ध प्रस्ततु र्ने पररपाटी बसाल्ने।  

च) वावषिक रूपमा सामदुावयक संस्थाहरूको सामाञ्चजक लेिापरीिण र्ने कायिमा सहजीकरण 
र्ने।  

ि) सामदुावयक संस्थाहरूको वावषिक लेिापरीिण प्रर्तवेदन प्राप्त र्री ्यसमा औलं्याइएका 
िवुटहरू सधुार र्नि लर्ाउने।  

ज) सामदुावयक संस्थाका सदस्यहरूमा सामूवहक जवार्देवहताको भावना अर्भववृध र्ने।  

झ) सामदुावयक संस्थाहरूको चौमार्सक तथा बावषिक प्रर्तवेदन भरू्म व्यवस्था, सहकारी तथा 
र्ररबी र्नवारण मन्िालयमा पठाउने। 

     २.९ ववववधाः  

      क) सामदुावयक संस्थाहरूलाई र्नजी उद्यम, सहकारी संस्थातथा रै्रसरकारी संस्थाहरूसुँर् सम्पकि  
र समन्वय र्राई स्रोत पररचालनमा सहयोर् र्ने।  

ि) र्ररबी र्नवारणको िेिमा कायिरत अन्य कोष वा कायििमहरूलाई एकीकृत रूपमा सिालन 

र्ने र घमु्ती कोषबाट नपरु् हनुे सहरु्लयतयकु्त ऋण पररचालन र्नि कायियोजना बनाउने। 
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र्) अपेञ्चित स्तरमा नेतृ् व िमता ववकासका साथै आवश्यक पररमाणमा व्यावसावयक उ्पादन 

भएपर्िको चरणमा सामदुावयक संस्थालाई सहकारी कानून अन्तर्ित सदस्यहरूको आपसी 
व्यावसावयक कायियोजना अनसुारको बहउुदे्दश्यीय वा ववषयर्त सहकारी संस्थाको रूपमा 
दताि र्ने ववकल्प िलुा र्ने। 

घ) सामदुावयक संस्थाबाट उ्पाददत वस्त ुतथा सेवाको बजार पहुुँचका लार्र् बजार सूचना 
उपलधध र्राउनकुा साथै समदुायका सदस्यहरूलाई र्बचौर्लयाको प्रभावबाट मकु्त र्ने। 

ङ) आवश्यक अध्ययन, अनसुन्धान र्री सामदुावयक संस्थाबाट उ्पाददत वस्तकुो मूल्य शङृ्खला 
ववकास (Value Chain Development) मा सहयोर् र्ने। 

च) तलुना्मक लाभका वस्त ुतथा सेवाका सम्बन्धमा अध्ययन, अनसुन्धान र्री र्तनको 
उ्पादनमा सामदुावयक संस्थाका सदस्यहरूलाई प्रो्साहन ददने। 

ि) शहरी आवश्यकतालाई ग्रामीण िेिको श्रम र परम्परार्त सीपसुँर् जोड्दै परम्परार्त 
ज्ञानको संरिण एवं संवधिन र्ने।  

ज) साप्तावहक वा अधि-साप्तावहक हाट-बजार सिालनको व्यवस्था र्मलाई ग्रामीण िेिको 
उ्पादनलाई बजार पहुुँच ददलाउने।   

झ) स्थानीय तहस्तरमा र्दठत सञ्जालको भेला वषिको एक पटक आयोजना र्ने व्यवस्था 
र्मलाउने। 

 
 

3. कोषको भरु्मकााः  

क) सामदुावयक संस्थाका सदस्यहरूको आवश्यकता र मार्मा आधाररत तार्लम तथा सीप 

ववकास सम्बन्धी वियाकलापहरूलाई स्थानीय तहको योजना प्रवियामा समावेश र्ने।  

ि) सामदुावयक संस्थाका सदस्यहरूलाई नेतृ् व ववकास तथा आय आजिन सम्बन्धी र्र्तववर्धमा 
सहयोर् पगु्ने िालका तार्लम कायििमहरूमा सहभार्ी र्राउने। 

र्) कोषले संचालन र्रेको सबै वियाकलाप पारदञ्चशि तररकाले चौमासीक प्रर्तवेदन 
र्ाउुँपार्लकामा उपलधध र्राउने ।  

घ) प्र्येक आ.व. को बावषिक साविजर्नक सनुवुाई र्ने ।  

 

 

 

पररच्िेद-२  

संस्थार्त प्रबन्ध एंव काम, कतिव्य र अर्धकार  

1. संस्थार्त प्रवन्ध एवं काम ,कतिव्य र अर्धकार: 



9 

 

(१) र्ाउुँपार्लका िेि र्भि र्ररवव र्नवारण कोष संचालनमा आवश्यक नतेृ् व, समन्वय तथा 
सहजीकरण र्री र्ररवव र्नवाराण कोषलाई दीर्ो र संस्थार्त र्निका लार्र् र्ाउुँपार्लका स्तरमा 
र्ररवव र्नवारण कोष संचालन सर्मर्त र्ठन र्ररनेि । 

1.2 र्ाउुँपालका स्तरीय र्ररवव र्नवारण कोष संचालन सर्मर्तको र्ठन र काम कतिव्य  

     एव अर्धकार र्नम्नानसुार हनुेि ।  

सर्मर्तको र्ठन: 
(क) र्ाउुँपार्लका अध्यि                                         अध्यि  

(ि) अध्यिले मनोर्नत र्रेको १ जाना                              उपाध्यि  

(र्) योजना शािा प्रमिु                                          सदस्य  

(घ) प्राववधीक शािा प्रमिु                                        सदस्य  

(ङ) अध्यिले मनोर्नत र्रेको र्नवािञ्चचत जनप्रर्तर्नधी   २ जना            सदस्य  

(च) प्रमिु प्रशासकीय अर्धकृत                                     सदस्य सञ्चचव  

 

सर्मर्तले आवश्यक ठहयािएको िण्िमा कुनै ववज्ञ तथा प्रर्तर्नर्धलाई सर्मर्तको आमञ्चन्ित सदस्यको 
रुपमा सहभार्ी र्राउन सकनेि । 

(ि) सर्मर्तको प्रमिु काम कतिव्य र अर्धकार: 

(१) र्ाउुँपार्लकास्तरीय र्ररवव र्नवारण कोष संचालन सम्बन्धी नीर्त तजुिमा र्ने, 
(२) र्ररवव र्नवारण कोष संचालन र्नुिपने िेि पवहचान तथा सो सम्बन्धी योजना तजुिमा र्ने,  

(३) र्ररवव र्नवारण कोष संचालन तथा अन्तर र्नकाय समन्वय र्ने, 
(४) ववर्भन्न संघ संस्था तथा र्नकायद्वारा र्ररने र्ररवव र्नवारण कोष संचालन कायििममा समन्वय   
र्ने, 
(५) र्ररवव र्नवारण कोष संचालन कायिमा आवश्यक सहयोर्, समन्वय र अनरु्मन र्ने, 
(६) र्ाउुँपार्लकास्तरीय र्ररवव र्नवारण कोष संचालन कायििम र समग्र ञ्चस्थर्तको अनरु्मन र्री 
बावषिक प्रर्तवेदन र्ाउुँसभामा पेश र्ने  आदद । 

 

पररच्िेद-३  

ववववधाः  

     

क) कमिचारी व्यवस्थापनाः रं्र्ादेव र्ाउुँपार्लकामा र्ाउुँपार्लकास्तररय र्ररवव र्नवारण कोष संचालन 
तथा व्यवस्थापन र्नि र्ररवव र्नवारण कोष ऐन, २०६३ र र्ररवव र्नवारण कोष कायििम 
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र्नदेञ्चशका, २०६७ को अर्धनमा रवह यस कायिववर्धको पररच्िेद-२ मा र्दठत सर्मर्तको र्नणिय 
अनसुार हनुेि। 

1. र्ररवव र्नवारण कोष संचालन र्नि कायििम संयोजक      १ जना  

2. र्ररवव र्नवारण कोष संचालन र्नि लेिा कमिचारी         १ जना  

3. प्र्येक विामा बढीमा १/१ जना हनुे र्री सामाञ्चजक पररचालक ।  

   उलञ्चल्ित पदका लार्र् आवश्यक शैञ्चिक योग्यता तपञ्चशल बमोञ्चजम हनुिे ।  

१. कायििम संयोजक/लेिा कमिचारी - मान्यता प्राप्त शैञ्चिक संस्थाबाट कञ्चम्तमा प्रववणता 
प्रमाणपि तह उर्तणि । 

२. सामाञ्चजक पररचालकाः- मान्यता प्राप्त शैञ्चिक संस्थाबाट SLC/SEE उर्तणि । 

३. सेवा सवुवधााः- कायििम संयोजक/लेिा कमिचारी - सर्मर्तको र्नणिय वा िररदार वा सो 
सरह 

४. सेवा सवुवधााः- सामाञ्चजक पररचालक - सर्मर्तको र्नणिय अनसुार । 

  कमिचारी िनौट प्रिीयााः 

१. िोटो सचुी, अन्तवािताि, कायािनभुव । 

कमिचारी िनौट सर्मर्ताः  

१. र्ररवव र्नवारण कोष संचालक सर्मर्तको अध्यिाः-      संयोजक  

२. सर्मर्तको मवहला सदस्याः -                       सदस्य  

३. सर्मर्तको सदस्य सञ्चचवाः-                         सदस्य  

 

ि) यस कायिववर्धमा समाबेस नभएका सम्पणुि कुराहरु र्ररवव र्नवारण कोष ऐन, २०६३ र र्ररवव 
र्नवारण कोष कायििम र्नदेञ्चशका, २०६७ बमोञ्चजम हनुेि ।  

 

 

 

 

 

अनसुचुी-१ 

सामदुावयक संस्थाहरुको घञु्चम्त कोषको वववरणाः 
 

ि.सं. सामदुावयक 
संस्थाको नाम  

साववक 
र्ा.वव.स. 

बस्तीको 
नाम  

मवहला परुुष आय 
आजिन 

घमु्ती 
कोष 

सा.सं. को 
साझेदारी 

साझेदारी 
संस्था  
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आज्ञािे, 

शालिकराम बस्नेत 

नन. प्रमुख प्रशासककय अधिकृत 

 


