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ूँ ी लगानी कार्यविधि धनर्दे शिका, २०७५
सहकारी सं स्थालाई ऋणपज

रोङ गाउूँपाधलका
स्थानीर् विकास कोषको सशििालर्

ूँ ी लगानी कार्यविधि धनर्दे शिका, २०७५
सहकारी सं स्थालाई ऋणपज

कार्यपाधलकाबाट स्िीकृत धिधत: २०७५/१०/२४

रोङ गाउूँपाधलका

स्थानीर् विकास कोषको सशििालर्

रोङ गाउूँ पाधलका स्थानीर् विकास कोष धनर्िािली, 2075 बिोशजि ऋणपूँजी लगानी नीधतलाई कार्ायन्िर्न

ूँ ी लगानी कार्यविधि धनर्दे शिका, 2075 तर्ार गररएको छ ।
गनय सहकारी संस्था ऋणपज

क) सहकारी सं स्थालाई ऋणलगानी गर्दायका पियितयहरु :१. स्थानीर् विकास कोष िार्यत ऋण िाग गने उद्यिी/व्र्िसार्ी सहकारी सं स्थाको सर्दस्र् भएको
हुनपु नेछ।

२. ऋणका धलनका लाधग व्र्िसावर्क र्ोजना पेि गने उद्यिीले सहकारी सं स्थाको सर्दस्र् भई आफ्नो बित
धनर्धित रुपिा जम्िा गरे को हुनपु नेछ ।

३. सम्बशन्ित सहकारी सं स्थाको सर्दस्र् नेपाली नागररक भई 16 िषय उिेर परा भएको हुनपु नेछ ।

४. सम्बशन्ित सहकारी सं स्थाले आन्तररक श्रोत पररिालन गरी बित तथा लगानी गरे को हुनपु र्दयछ । उक्त
लगाती असुली र्दर 90 प्रधतित हनुपनेछ ।

५. सहकारी सं स्थालाई बढीिा १२ (बाह्र) िवहनाका लाधग ऋण लगानी गररनेछ ।वििेष अिस्थािा वििेष
प्रकृधतको आर्आजयनका लाधग ऋणको भ ुक्तानी अिधि 18 िवहनासम्ि कार्ि राख्न
सवकनेछ ।

६. व्र्िसार्को प्रकृधत हेरी ऋण रकिको साूँिा ब्र्ाज बढीिा ६ वकस्तािा बुझाउनु पनेछ । ऋण रकि
िाग गर्दाय ८० प्रधतित सर्दस्र् उपशस्थत भएको बैठकबाट धनणयर् भएको हुनपु नेछ ।

७. सहकारी संस्थाले सर्दस्र्हरुको गररबी िगीकरण गरे को हुनपु नेछ ।

८. सम्बशन्ित सं स्थाको अध्र्क्ष सशिि भेलाबाट सहकारी सं स्थाका उद्यिीहरुलाई प्रोत्साहन गरी र्ोजना

प्रस्ताि आएिा स्थानीर् विकास कोषले धनर्र्दयष्ट गरे को ऋण िाग आिेर्दन र्ाराि अनुसिी-1 स्थानीर्
विकास कोषको सशििालर्िा पेि गनुप
य नेछ ।

ख) लगानी गने आिारहरु :-

१. सहकारी सं स्थाले आफ्नो सर्दस्र्हरुबीि स्थानीर् विकास कोषले धनिायरण गरे को र्ाराि भरी POVERTY

PROFILE तर्ार गनुपय नेछ ।र सो लाई स्थानीर् विकास कोषले स्िीकृत गरे पधछ आिश्र्कता अनुसार
ऋण लगानीको आिार िाधननेछ । (गररिीको आिार छु ट्टर्ाइएको भए पधन हुने) ।

२. िवहला, वपछधिएका, आर्र्दिासी जनजाती र र्दधलत सर्दस्र्हरु भएको सहकारी सं स्था र सम्बशन्ित
व्र्िसार्िा र्दक्षता भएको उद्यिीको पररर्ोजनालाई प्राथधिकता र्र्दईनेछ ।

३. व्र्िसार्ीको ऋण िागपत्रको आिारिा सहकारी संस्थाले धनणयर् गरी स्थानीर् विकास कोषले तोकेको

ढाूँिा (र्ाराि) िा ऋणपूँजी िाग प्रस्ताि तर्ार गरी सम्बशन्ित सहकारी संस्थाले स्थानीर् विकास
कोषको सशििालर्िा पेि गनुप
य नेछ ।

४. स्थानीर् विकास कोषले सं िालन गने प्रकृधतका कार्यक्रिहरु सरकारी तथा गैर सरकारी सं घसं स्थाहरुले

आिश्र्क ठानेका क्षेत्रहरुको उद्यिीलाई पधन स्थानीर् विकास कोषबाट ऋण धनर्ि अनुसार उपलब्ि
गराउन सवकनेछ ।

५. ििा र सािाशजक पररिालक बाहेक अन्र् सरकारी तथा गैर सरकारी सं स्थाहरुले ऋण लगानीका लाधग
धसर्ाररि गर्दाय छु ट्टै धसर्ाररि पत्र पेि गनुप
य नेछ ।
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ग) स्थानीर् विकास कोषबाट सहकारी सं स्थाहरुलाई र्र्दईने ऋणको सीिा
१. कोष

सुदृढ

भएपधछ

सहकारी

सं स्थाको

ि ुक्ता

िेर्रको

५

(पाूँि)

गुणा

२०,00,000।- (बीसलाख) एउटा सहकारी सं स्थालाई ऋण लगानी गररनेछ ।

िा

अधिकति

रु.

२. एकपटक स्थानीर् विकास कोषबाट ऋण पाईसकेका सहकारी सं स्थाले 90 प्रधतित ऋण असुली
नगरे सम्ि सोही सहकारी सं स्थालाई पुन: ऋण उपलब्ि गराईने छै न ।

३. आंशिक भ ुक्तानीको आिारिा पुन: ऋण पाउने सहकारी सं स्थाले त्र्सअशघ ऋण नपाएका सर्दस्र्लाई
लगानी गने भएिा पुन: सोही सहकारी सं स्थालाई ऋण उपलब्ि गराइनेछ । तर सहकारी सं स्थाले
भाकाधभत्र 90 प्रधतित ऋण ि ुक्ता गरे को हुनपु नेछ ।

४. व्र्िसावर्क र्ोजनाको प्रकृधत र उपक्षेत्र बजार विकास (SUB SECTOR MARKET DEVELOPMENT) लाई
ध्र्ानिा राखी धनम्नानुसार ऋण लगानी गररनेछ ।

क) कृवषजन्र् उद्यितर्य- तरकारी खेती, अर्दुिा, अलैिी, अशम्लसो, हातेशिर्ा पत्ती, सुपारी, केरा, कवर्,
िाहुरी, र्लर्ुल आर्दी जस्ता उद्यिका लाधग िढीिा रु.1,00,000।– (एकलाख) सम्ि ।

ख) पिुपालन व्र्िसार् तर्य– बाख्रा, बंगरु , गाई, भैसी पालन आर्र्द जस्ता उद्यिका लाधग बढीिा
रु.1,00,000।– (एकलाख) सम्ि ।

ग) गैर कृवष उद्यि तर्य बढीिा रु.1,00,000।– (एकलाख) सम्ि ।

घ) आर्आजयन तथा रोजगारिा प्रत्र्क्ष सहर्ोग पुर्र्ाउने अन्र् व्र्िसार्लाई बढीिा रु.1,00,000।–
(एकलाख) सम्ि ।

ूँ ीको धनकासा:घ) ऋणपज

१. ऋणपूँजीको प्रस्ताि स्थानीर् विकास कोषले तोकेको सधिधत िा बैठकबाट स्िीकृत भएपधछ स्िीकृत
रकि सम्बशन्ित सहकारी सं स्थाको अध्र्क्ष िा व्र्िस्थापकलाई बुझाइनेछ ।

२. सहकारी सं स्थाको अध्र्क्ष िा व्र्िस्थापक स्िर्ं स्थानीर् विकास कोष सशििालर्िा आई स्िीकृत ऋण
रकि बुशझधलनु पनेछ ।

३. ऋणपूँजी कोषबाट रकि धनकासा गरे को धिधतले सम्बशन्ित सहकारी सं स्थाले आफ्नो सर्दस्र्हरुलाई
लगानी गने धिधत एक हप्ता भन्र्दा बढी र्रक गनय पाईनेछैन ।

४. सम्बशन्ित सहकारी सं स्थाले आफ्नो सं स्थाको आम्र्दानी खातािा आम्र्दानी गरी व्र्िसार्ी लगानी खातािा

ऋण लगेको साूँिा, ब्र्ाज र भ ुक्तानी धिधत स्पष्ट रुपले उद्यिीको ऋण र्ाराि सवहत व्र्िशस्थत रुपिा
वहसाब राशखएको हुनपु नेछ ।

ङ) ऋण असुली:-

१. स्थानीर् विकास कोषबाट लगानी गररएको रकिको साूँिा, ब्र्ाज, सेिा िुल्क र हजयना सहकारी
सं स्थालाई तोवकएको भाकािा ि ुक्ता नगरे िा सम्बशन्ित सहकारी सं स्थालाई स्थानीर् विकास कोषले
प्रिधलत कानन बिोशजि आिश्र्क कारिाही गरी ऋण असुल गराउनेछ ।

२. ऋणपूँजीको रकि सहकारी सं स्थाले वहनाधिना गरे िा स्थानीर् विकास कोषले प्रिधलत कानन बिोशजि
कारिाही गरी असुलउपर गनेछ ।

३. ऋणको भाका नाघेिा भाका नाघेको िवहना र्दे शख १ प्रधतित हजयना लाग्नेछ । सो अिधिधभत्र पधन
ऋण रकि ि ुक्ता नभएिा असुल उपरको लाधग काननी कारिाही अगािी बढाइनेछ ।
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४. भ ुक्तानी ताधलकािा तोवकएको म्र्ार्द भन्र्दा १५ र्र्दनधभत्र भ ुक्तानी गरे िा हजयना धलईने छै न ।

५. स्थानीर् विकास कोषको ऋणपूँजी बैंक खातािा सहकारी सं स्थाले धसिै जम्िा गरे को बैं क भौिर
स्थानीर् विकास कोषको सशििालर्िा पेि गनुप
य नेछ ।

६. कार्यक्रि लाग भई सहकारी सं स्था आत्िाधनभयरको अिस्थािा पुगेपधछ विधिित रुपिा ििालाई
कार्यक्रि हस्तान्तरण गररनेछ । र सम्बशन्ित ििाले सहकारी सं स्थासूँग सिन्िर् गरी कार्यक्रिलाई

धनरन्तरता र्र्दनुपनेछ । र्सरी हस्तान्तरण भएका ििािा स्थानीर् विकास कोषबाट ऋणपूँजी प्रिाह

गररनेछैन । तर नर्ाूँ कार्यक्रि लाग भएका ििािा सहकारी िार्यत िाधथ उल्लेख भएकै प्रकृर्ा
अनुरुप ऋण प्रिाह गर्दै लधगनेछ । विगतिा स्थानीर् विकास कोषबाट ऋणपूँजी लगानी भएको र

असुली हन बाूँकी रहेको हकिा सम्बशन्ित सहकारी सं स्था तथा ििाले सो रकि स्थानीर् विकास
कोषिा र्दाशखला गराउन आिश्र्क कारिाही गरी असुल गराउनु पनेछ ।

७. स्थानीर् विकास कोष कार्यक्रि नर्ाूँ ििािा धबस्तार भएिा धनर्िानुसार ऋणपूँजी लगानी गररने छ ।

ि) विविि:-

1. स्थानीर् विकास कोषबाट लगानी गररएको ऋणबाट गररएको व्र्िसार्िा व्र्िसार्ीको व्र्शक्तगत
लापरिाही बाहेक अन्र् प्राकृधतक प्रकोप/िहािारी/र्दुघट
य ना परी वकसानलाई घाटा पनय गएिा सम्बशन्ित

ििाबाट सजयधिन िुिल्का गरी ब्र्ाज धिनाहाको धसर्ाररि भई आएिा कोषको बैठकले आिश्र्कता
अनुसार ब्र्ाज धिनाहा गनय सक्नेछ ।

२. स्थानीर् विकास कोषले ऋण लगानी गने कार्यलाई सिर्सापेक्ष बनाउन सिर् सिर्िा र्ो धनर्दे शिकािा
आिश्र्क सं िोिन गनय सक्नेछ ।

3. र्ो धनर्दे शिका गाउूँ कार्यपाधलकाबाट स्िीकृत भएको धिधतर्दे शख लाग हुनेछ ।
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