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ूँ ी लगानी कािययिधि धनदे शिका, २०७५
सामुदायिक संस्थालाई ऋणपज

रोङ गाउूँपाधलका
स्थानीि यिकास कोषको सशििालि

ूँ ी लगानी कािययिधि धनदे शिका, २०७५
सामुदायिक संस्थालाई ऋणपज

काियपाधलकाबाट स्िीकृत धमधत: २०७५/१०/२४

रोङ गाउूँपाधलका

स्थानीि यिकास कोषको सशििालि
ूँ ी लगानी नीधतलाई
रोङ गाउूँ पाधलका स्थानीि यिकास कोष धनिमािली, 2075 बमोशजम ऋणपज

ूँ ी लगानी कािययिधि धनदे शिका, 2075
कािायन्ििन गनय तिार गररएको सामुदायिक सं स्था ऋणपज
क) सामुदायिक सं स्थालाई लागनी गदायका पियितयहरु :-

१. स्थानीि यिकास कोष मार्यत ऋण माग गने उद्यमी/व्ििसािी सामुदायिक सं स्थाको सदस्ि भएको हुनपु र्य ।

२. ऋणका लाधग व्ििसायिक िोजना पेि गने उद्यमीले सामुदायिक सं स्थाको सदस्ि भई आफ्नो बित धनिधमत
रुपमा जम्मा गरे को हुनपु दयर् ।

३. सम्बशन्ित सामुदायिक सं स्थाको सदस्ि नेपाली नागररक भई 16 िषय उमेर परा भएको हुनपु र्य ।

४. सम्बशन्ित सामुदायिक सं स्थाले सम्बशन्ित िडाबाट आिद्धता र स्थानीि यिकास कोषबाट पररपक्िता प्रमाणपत्र प्राप्त गरे को हुनपु र्य ।

५. सािारणतिा १२ (बाह्र) मयहनाका लाधग/यििेष अिस्थामा 18 मयहनासम्म ऋणको भाका हुनेर् ।

६. व्ििसािको प्रकृधत हेरी ऋण रकमको साूँिा ब्िाज बढीमा ६ यकस्तामा बुझाउन ८० प्रधतित सदस्ि
उपशस्थत भएको बैठकबाट धनणयि भएको हुनपु नेर् ।

७. सामुदायिक सं स्थाको सदस्िहरुको गररिी िगीकरण गरे को हुनपु नेर् ।

८. सम्बशन्ित सं स्थाको अध्िक्ष/सशििको भेला र ग्रामीण व्ििसाि सहिोग काियक्रमबाट सामुदायिक सं स्थाका
उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गरी िोजना प्रस्ताि आएमा सो काियक्रमको पधन धसर्ाररस भई स्थानीि यिकास

कोषले धनर्दयष्ट गको ऋण माग आिेदन र्ाराम स्थानीि यिकास कोषको सशििालिमा पेि गनुप
य नेर् ।
(ऋणपूँजी माग र्ाराम अनुसिी-9)

ख) लगानी गने आिारहरु :१. सामुदायिक सं स्थाले आफ्नो सदस्िहरु बीि स्थानीि यिकास कोषबाट धनिायरण गरे को र्ारामको मातहतमा
रही

Poverty Profile

तिार गनुप
य नेर् ।र सो लाई स्थानीि यिकास कोषले स्िीकृत गरे पधर् आिश्िकता

अनुसार ऋण लगानीको आिार माधननेर् । (गररिीको आिार र्ु ट्टिाइएको भए पधन हुने) ।

२. मयहला, यपर्धडएका, आर्दिासी जनजाती र दधलत सदस्िहरु भएको सामुदायिक सं स्था र सम्बशन्ित
व्ििसािमा दक्षता भएको उद्यमीको पररिोजनालाई प्राथधमकता र्दईनेर् ।

३. व्ििसायिको ऋण मागपत्रको आिारमा सामुदायिक संस्थाले धनणयि गरी स्थानीि यिकास कोषले तोकेको ढाूँिा

(र्ाराम) मा ऋणपूँजी माग प्रस्ताि तिार गरी सम्बशन्ित सं स्थाले स्थानीि यिकास कोषको सशििालिमा पेि
गनुप
य नेर् ।

ग) स्थानीि यिकास कोषबाट सामुदायिक सं स्थाहरुलाई र्दईने ऋण सीमा:१. सामुदायिक सं स्थाको आन्तररक बित रकमको ३ गुणा िा अधिकतम रु.5,00,000।– (पाूँिलाख) सम्म
एउटा सं स्थालाई ऋण लगानी गररनेर् ।

२. एकपटक स्थानीि यिकास कोषबाट ऋण पाईसकेका सामुदायिक सं स्थाले 50 प्रधतित ऋण असुली नगरे सम्म
सोही सामुदायिक सं स्थालाई पुन: ऋण उपलब्ि गराईने र्ै न ।
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३. आंशिक भ ुक्तानीको आिारमा पुन: ऋण पाउने सामुदायिक सं स्थाले त्िस अशि ऋण नपाएका सदस्िलाई
लगानी गने भएमा पुन: सोही सामुदायिक सं स्थालाई ऋण उपलब्ि गराइनेर् ।

४. सामुदायिक संस्था पररपक्िताको अिस्थापधर् स्ििासनको अिस्थामा पुगे नपुगक
े ो मापन स्थानीि यिकास
कोषले तिार गरे को स्ििासन क्षमता मल्िाङ्कन सिकबाट 75 िा सो भन्दा बढी अं क प्राप्त गरे को हुनपु ने ।
(थप ऋणका लाधग)

५. व्ििसायिक िोजनाको प्रकृधत र उपक्षेत्र बजार यिकास (SUB SECTOR MARKET DEVELOPMENT) लाई ध्िानमा
राखी धनम्नानुसार ऋण लगानी गररनेर् ।

क) कृयषजन्ि उद्यमतर्य- तरकारी खेती, अदुिा, अलैिी, अशम्लसो, हाते शििापत्ती, सुपारी, केरा, कर्ी, माहुरी,
र्लर्ुल आदी जस्ता उद्यमका लाधग िढीमा रु. 30,000।– (तीसहजार) सम्म ।

ख) पिुपालन व्ििसाि तर्य– बाख्रा, बंगरु , गाई, भैसी पालन आर्द जस्ता उद्यमका लाधग बढीमा
रु. 30,000।– (तीसहजार) सम्म ।

ग) गैर कृयष उद्यम तर्य बढीमा रु. 30,000।– (तीसहजार) सम्म ।

ि) आिआजयन तथा रोजगारमा प्रत्िक्ष सहिोग पुर्िाउने अन्ि व्ििसािलाई बढीमा रु. 30,000।–
(तीसहजार) सम्म ।

ूँ ीको धनकासा:ि) ऋणपज

१. ऋणपूँजीको प्रस्ताि स्थानीि यिकास कोषको बैठकबाट स्िीकृत भएपधर् स्िीकृत रकम सामाशजक
पररिालक/सम्बशन्ित

सं स्थाको

अध्िक्ष/सशििलाइ

बुझाइनेर्

।

र

िसरी

प्राप्त

रकम

सामाशजक

पररिालकले बुशझधलएमा सं स्थाको अध्िक्ष/सशििलाई हस्तान्तरण गरी भरपाई गराई राख्नुपनेर् ।
(अनुसिी-10)

२. सामुदायिक सं स्थाको अध्िक्ष/सशिि स्ििं स्थानीि यिकास कोष सशििालिमा आई स्िीकृत ऋण रकम
बुशझधलन सक्नेर्न्।

३. ऋणपूँजी कोषबाट रकम धनकासा गरे को धमधतले सम्बशन्ित सामुदायिक सं स्थाले आफ्नो सदस्िहरुलाई
लगानी गने धमधत एक हप्ता भन्दा बढी र्रक गनय पाईनेर्ैन ।

४. सम्बशन्ित सामुदायिक सं स्थाले आफ्नो सं स्थाको आम्दानी खातामा आम्दानी गरी व्ििसािी लगानी खातामा

ऋण लगेको साूँिा, ब्िाज र भ ुक्तानी धमधत स्पष्ट रुपले उद्यमीको ऋण माग र्ाराम सयहत व्ििशस्थत रुपमा
यहसाब राशखएको हुनपु नेर् ।

ङ) ऋण असुली:-

१. स्थानीि यिकास कोषबाट लगानी गररएको रकमको साूँिा, ब्िाज, सेिा िुल्क र हजयना सामुदायिक

सं स्थालाई तोयकएको भाकामा ि ुक्ता नगरे मा ऋणीहरु उपर स्थानीि यिकास कोषले प्रिधलत कानन
बमोशजम आिश्िक कारिाही गरी ऋण असुल गराउन र् ।

२. ऋणपूँजीको रकम अध्िक्ष/सशिि िा कुनै एकले यहनाधमना गरे मा स्थानीि यिकास कोषले अध्िक्ष/सशिि
िा सम्बशन्ित पदाधिकारी उपर कानन बमोशजम कारिाही गरी असुलउपर गनेर् ।

३. स्थानीि यिकास कोषले सामुदायिक सं स्थासूँग १ प्रधतित हजयना धलन सक्नेर् ।
४. सामुदायिक सं स्थाले ऋणीसूँग १ प्रधतित हजयना धलन सक्नेर् ।

५. भ ुक्तानी ताधलकामा तोयकएको म्िादको १५ र्दनधभत्र भ ुक्तानी गरे मा हजयना धलईने र्ै न ।

६. सामाशजक पररिालकले सामुदायिक संस्थासूँग ऋणपूँजीको साूँिा ब्िाज सेिा िुल्क हजयना समेत बुशझधलई
भरपाई गररर्दनेर् ।

2

७. स्थानीि यिकास कोषको ऋणपूँजी बैं क खातामा सामुदायिक सं स्थाले धसिै जम्मा गरे को बैं क भौिर स्थानीि
यिकास कोषको सशििालिमा पेि गनुप
य नेर् ।

८. स्थानीि यिकास कोषबाट सामुदायिक सं स्थालाई ऋण उपलब्ि गराएको धमधतबाट ७ (सात) र्दन धभत्रमा
सम्बशन्ित उद्यमीलाई सामाशजक सं स्थाले उपलब्ि गराइसक्नु पनेर् र ऋण प्राप्त गरे को धमधतबाट सम्बशन्ित

९.

उद्यमीले धनिमानुसारको सािा ब्िाज सामुदायिक सं स्था तथा स्थानीि यिकास कोषमा बुझाउनु पनेर् ।

काियक्रम लाग भई सामुदायिक सं स्था स्ििासनको अिस्थामा पुगेपधर् यिधिित रुपमा िडालाई काियक्रम
हस्तान्तरण गररनेर् । र सम्बशन्ित िडाले सामुदायिक सं स्थासूँग समन्िि गरी काियक्रमलाई धनरन्तरता

र्दनुपनेर् । िसरी हस्तान्तरण भएका िडामा स्थानीि यिकास कोषबाट ऋणपूँजी प्रिाह गररनेर्ैन । तर

निाूँ काियक्रम लाग भएका िडामा सामुदायिक सस्था मार्यत माधथ उल्लेख भएकै प्रकृिा अनुरुप ऋण
प्रिाह गदै लधगनेर् । यिगतमा स्थानीि यिकास कोषबाट ऋणपूँजी लगानी भएको र असली हुन बाूँकी
हकमा सम्बशन्ित सामुदायिक सं स्था तथा िडाले सो रकम स्थानीि यिकास कोषमा दाशखला गराउने।

१०. स्थानीि यिकास कोष काियक्रम निाूँ िडामा धबस्तार भएमा धनिमानुसार ऋणपूँजी लगानी गररनेर् ।

ि) यियिि:1. स्थानीि यिकास कोषबाट लगानी गररएको ऋणबाट गररएको व्ििसािमा व्ििसािीको व्िशक्तगत लापरिाही

बाहेक अन्ि प्राकृधतक प्रकोप/महामारी/दुिट
य ना परी यकसानलाई िाटा पनय गएमा सो िडाबाट सजयधमन मुि ुल्का
गरी ब्िाज धमनाहाको धसर्ाररि भई आएमा कोषको बैठकले आिश्िकतानुसार ब्िाज धमनाहा गनय सक्नेर् ।

२. स्थानीि यिकास कोषले ऋण लगानी गने काियलाई समिसापेक्ष बनाउन समिसमिमा िो धनदे शिकामा
आिश्िक सं िोिन गनय सक्नेर् ।

3. िो धनदे शिका गाउूँ काियपाधलकाबाट स्िीकृत भएको धमधतदे शख लागहुनेर् ।
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