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 व्मवसाम जीवन यऺा कोष (सञ्चारन) कामयववधध, २०७७  

ऩवहरो सॊशोधन धभधत् 2077/12/17 

दोस्रो सॊशोधन धभधत् 2078/01/01 

तेस्रो सॊशोधन धभधत्2078/06/04 

चौथो सॊशोधन धभधत् २०७८/१०/२४ 

प्रस्तावना् ववश्वव्माऩी भहाभायीको रूऩभा पैधरएको कोधबड–१९ रे ऩमयटन, मातामात, कृवष,  

उत्ऩादन तथा सेवा ऺेत्रभा ऩायेको प्रधतकूर प्रबावराई न्मूनीकयण गदै उत्ऩादन तथा योजगायी 
अधबववृि गनय उद्यभी तथा व्मवसामीहरूराई व्मवसाम जीवन यऺा कजाय उऩरब्ध गयाउन 
वाञ्छनीम बएकोरे, 

प्रशासकीम कामयववधध (धनमधभत गने) ऐन, २०७५ को दपा २ रे ददएको अधधकाय प्रमोग 
गयी गण्डकी प्रदेश सयकायरे देहामको कामयववधध फनाएको छ। 

ऩरयच्छेद १ 

प्रायम्भबक 

 

१. सॊम्ऺप्त नाभ य प्रायभब् (१) मस कामयववधधको नाभ “व्मवसाम जीवन यऺा कोष (सञ्चारन) 
कामयववधध, २०७७” यहेको छ। 

   (२) मो कामयववधध तरुुन्त प्रायभब हनुेछ।  

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववधधभा,- 
(क) “उद्यभी तथा व्मवसामी” बन्नारे आफ्नो उद्यभशीरताको उऩमोग गयी ऩमयटन, 

उत्ऩादन तथा सेवाभूरक व्मवसाम गने उद्यभी तथा व्मवसामीहरू सभझन ुऩछय।  

(ख) “आधाय दय” बन्नारे नेऩार याष्ड फैंकरे फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थाहरूको राधग 
आधाय दय कामभ गनय धनददयष्ट गरयददएको सूत्र फभोम्जभ फैंकहरूरे धनधाययण गयेको 
“आधाय दय” सभझन ुऩछय।  

(ग) “नेऩार याष्ड फैंक” बन्नारे नेऩार याष्ड फैंकको गण्डकी प्रदेशम्स्थत ऩोखया 
कामायरमराई सभझन ुऩछय। 

(घ) 
æ
“फैंक” बन्नारे अनसूुची-१२ भा उम्लरम्खत नेऩार याष्ड फैंकफाट इजाजतऩत्र प्राप्त 

“क” वगयका वाम्णज्म फैंक य “ख” वगयका ववकास फैंक सभझन ुऩछय। 

(ङ)  “व्मम्िगत जभानी” बन्नारे व्मम्ि/सभूह/पभय/कभऩनीरे सञ्चारन गयेको उद्यभ 
व्मवसामराई प्रवाह गयेको कजाय बिुानीको राधग प्रदान गयेको व्मम्िगत जभानी 
सभझन ुऩछय। 

æ चौथो सॊशोधनद्वाया सॊशोधधत 
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(च)  “व्मवसाम जीवन यऺा कजाय” बन्नारे मस कामयववधध फभोम्जभ व्मवसाम जीवन यऺा 
कोषफाट व्माज शोधबनाय ऩाउने गयी फैंकभापय त ्प्रवाह गरयने कजाय सभझन ुऩछय। 

(छ)  “व्मवसाम जीवन यऺा कोष” बन्नारे दपा ३ फभोम्जभ स्थाऩना गरयएको व्मवसाम 
जीवन यऺा कोष सभझन ुऩछय।  

(ज) “शोधबनाय खाता” बन्नारे दपा १२ फभोम्जभको शोधबनाय खाता सभझन ुऩछय। 

(झ)  “सधभधत” बन्नारे दपा १५ फभोम्जभको धनदेशक सधभधत सभझन ुऩछय।  

(ञ) “साभूवहक जभानी” बन्नारे सभूहको उत्तयदावमत्वभा प्रवाह गयेको कजाय बिुानीको 
राधग सभूहका सफै सदस्मरे ददने सॊमिु जभानी सभझन ुऩछय। 

 

ऩरयच्छेद २ 

व्मवसाम जीवन यऺा कोष 

३. व्मवसाम जीवन यऺा कोष् (१) कोधबड–१९ फाट प्रबाववत कृवष उद्यभ, उत्ऩादनभूरक 
उद्योग तथा ऩमयटन रगामतका सेवाभूरक व्मवसामराई जोगाउन, वटकाउन य सचुारु गनय 
उद्यभी तथा व्मवसामीराई धनव्मायजी सयर य सरुब कजाय उऩरब्ध गयाउने प्रमोजनका 
राधग फैंकहरूरे धरने व्माज शोधबनाय गनय भखु्मभन्त्री तथा भम्न्त्रऩरयषदको कामायरमरे 

एक अयफ रुऩैमाॉको व्मवसाम जीवन यऺा कोष स्थाऩना गरयनछे य सो कोषभा हयेक वषय 
धनम्ित यकभ थऩ गदै रधगनेछ ।  

  (२) मस कामयववधध फभोम्जभ व्मवसाम जीवन यऺा कोषको सञ्चारन गरयनेछ। 

 

ऩरयच्छेद ३ 

कजायको वगॉकयण, सीभा, व्माजदय तथा शतय 
४. प्रबाववत ऺते्रको वगॉकयण् कोधबड–१९ का कायण साना उद्यभ व्मवसामभा ऩयेको 

प्रधतकूर प्रबाव, ऩनुरुत्थान हनु राग्ने अनभुाधनत सभम तथा त्मस्ता उद्यभ व्मवसामरे 
अथयतन्त्रभा ददने मोगदानराई अनभुान गयी प्रबाववत ऺेत्रराई देहाम फभोम्जभ वगॉकयण 
गरयएको छ ।  

(क) रघ ुघयेर ुतथा साना उद्यभ व्मवसाम कजाय 
(ख) साना ऩमयटन व्मवसाम कजाय 
(ग) साना मातामात व्मवसाम कजाय 
(घ) साना सेवा व्मवसाम कजाय 
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५. कजाय सीभा य बिुानी अवधध् (१) मस कामयववधध फभोम्जभ फैंकहरूरे रम्ऺत 
व्मम्ि/सभूह/पभय/कभऩनीराई शनु्म व्माजदयभा प्रदान गने कजायको सीभा य बिुानी 
अवधध देहाम फभोम्जभ हनुेछ् 

क्र.सॊ. कजायको शीषयक न्मनुतभ 
यकभ 

अधधकतभ 
यकभ 

कजायको 
अधधकतभ 
अवधध 

कजायको ऺेत्र 

१ रघ ु घयेर ु तथा 
साना उद्यभ 
व्मवसाम कजाय 

रु. १ राख रु.१५राखसभभ ३ वषय  ववस्ततृ वववयण 
अनसूुची १ भा 

२ साना ऩमयटन 
व्मवसाम कजाय 

रु. १ राख रु.१५राखसभभ ३ वषय  ववस्ततृ वववयण 
अनसूुची २ भा 

३ साना मातामात 
व्मवसाम कजाय 

रु. ५० 
हजाय 

रु. १० 
राखसभभ 

३ वषय ववस्ततृ वववयण 
अनसूुची ३ भा 

४  साना सेवा 
व्मवसाम कजाय 

रु. ५० 
हजाय 

रु. १० 
राखसभभ 

३ वषय ववस्ततृ वववयण 
अनसूुची ४ भा 

 

तय, वावषयक रु. ५० राख बन्दा फढी कायोफाय/ धफक्री गने उद्यभी तथा 
व्मवसामीराई मस कामयधफधध अन्तगयतको कजाय कामयक्रभभा सहबागी गयाईने छैन। 

स्ऩष्टीकयण् मस दपाको प्रमोजनका राधग कायोफाय यकभ बन्नारे भनीचेन्जय 
तथा ट्राबर एजेन्सीको हकभा आजयन गयेको खदु नापा यकभ सभझन ुऩदयछ। 

 (२) व्मवसाम जीवन यऺा कजाय आवधधक प्रकृधतको भात्र हनुेछ। 

६. व्माजदय एवभ ् शतय्  (१) मस कामयववधध फभोम्जभ भखु्मभन्त्री तथा भम्न्त्रऩरयषद्को 
कामायरमरे नेऩार याष्ड फैंकभा खोरेको शोधबनाय खाताफाट फैंकहरूराई सभफम्न्धत फैंकको 
आधाय दयभा ३ प्रधतशत व्माज थऩ गयी सो वाऩतको यकभ शोधबनायको रुऩभा नेऩार 
याष्ड फैंकरे उऩरब्ध गयाउने छ। फैंकहरूरे अनूसचुी ५ फभोम्जभको ढाॉचाभा नेऩार याष्ड 
फैंकसॉग शोधबनाय भाग गनुयऩनेछ। 

æस्ऩष्टीकयण् मस कामयववधधको प्रमोजनको राधग आधाय दय धरॉदा कजाय प्रवाह 
बएको बन्दा अम्घलरो तै्रभासको औसत आधाय दयराई धरन ुऩनेछ। 

 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया थऩ 

æ चौथो सॊशोधनद्वाया सॊशोधधत 
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(२) ऋणीहरूरे अधनवामय रूऩभा कजाय सूचना धरन ु ऩनेछ य मस फाऩतको 
शलुक फैकहरूरे सभफम्न्धत ऋणीहरूफाट असरु गनय सक्नेछन।् 

(३) फैकहरूरे ऋणीहरूफाट कुनै ऩधन वकधसभको ब्माज असूर गनय ऩाउनेछैनन।्  

(४) मस कामयववधध फभोम्जभ प्रवाह हनुे कजायभा फैंकहरूरे उऩदपा (२) 
फभोम्जभको कजाय सूचना शलुक य दपा ७ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) य (घ) भा 
उम्लरम्खत धधतोको धफभाशलुक फाहेक ऋणीफाट सेवा शलुक, भारऩोत दस्तयु य कजाय 
सयुऺण दस्तयु रगामतका अन्म कुनै ऩधन शलुकहरू धरन ऩाउने छैनन।् 

(५) कुनै ऋणीरे कजाय दरुुऩमोग गयेभा वा फैकहरूरे नेऩार याष्ड फैंकभा 
व्माज शोधबनाय ऩठाउने धभधतसभभ ऋणीको वकस्ता यकभ धनमधभत नबएभा उि 
ऋणीराई ब्माज अनदुान उऩरब्ध गयाइने छैन।  

ऩरयच्छेद ४ 

धधतो/ सयुऺण सभफन्धी व्मवस्था 
७. धधतो सभफन्धी व्मवस्था् (१) मस कामयववधध फभोम्जभ फैंकहरूरे कजाय प्रवाह गदाय देहाम 

फभोम्जभको प्राथधभकताको आधायभा धधतो स्वीकाय गयी रगानी गनय सक्नेछन।्  

(क) साभूवहक जभानी वा 
(ख) व्मम्िगत जभानी वा 
(ग) व्मवसामभा यहेको म्जन्सी स्टक (भौज्दात)तथा उऩकयण य ईक्मूऩभेण्टहरू वा 
(घ) सवायी साधन तथा अन्म मातामातका साधनहरू वा 
(ङ) घय, जग्गा जभीन, सनु चाॉदी, शेमय। 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ प्राथधभकताको आधायभा फैंकहरूरे आवश्मकता 
अनसुाय एकबन्दा फढी धधतोहरूराई सभेत स्वीकाय गनय सक्नेछन।्  

(३) घय, जग्गा जभीनराई धधतोको रूऩभा स्वीकाय गयी कजाय प्रवाह गदाय 
फैंकहरूरे भारऩोत कामायरमभा ठाडो योक्का याख्न ुऩनेछ य मस कामयका राधग भखु्मभन्त्री 
तथा भम्न्त्रऩरयषदको कामायरमरे भारऩोत कामायरमसॉग आवश्मक सहजीकयण गनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोम्जभको धधतोको भूलमाङ्कन सभफम्न्धत फैंकको शाखा 
प्रफन्धकरे गनय सक्नेछन।्  

(५) सनु, चाॉदी तथा शेमय धधतोको भूलमाङ्कन य योक्का प्रवक्रमा सभफम्न्धत फैंकको 
आफ्नो धनमभानसुाय हनुेछ।  

 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोधधत 
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८. धधतोको धफभा् दपा ७ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) य (घ) फभोम्जभको धधतोभा 
फैंकहरूरे आवश्मकता अनसुाय धधतोको धफभा गयाउन सक्नेछन।्  

९. 
सयुऺण अधनवामयता् मस कामयववधध फभोम्जभ प्रवाह गरयने कजायराई धनऺेऩ तथा कजाय 
सयुऺण कोषफाट फैंकरे कजाय सयुऺण गयाउन सक्नेछन।् कजाय सूयऺण शलुक फाऩतको 
यकभ व्मवसाम जीवन यऺा कोषफाट व्महोरयनेछ। मस फाऩतको यकभ नेऩार याष्ड फैंकरे 
शोधबनाय खाता भापय त फैंकहरूराई उऩरब्ध गयाउनेछ।  

ऩरयच्छेद ५ 

कजायको मोग्मता एवॊ शतय सभफन्धी व्मवस्था 
१०. आवश्मक मोग्मता एवभ ्शतयहरु्(१) मस कामयववधध फभोम्जभ व्मवसाम जीवन यऺा कजाय 

प्राप्त गनय उद्योगी व्मवसामीरे देहाम फभोम्जभको न्मूनतभ मोग्मता एवभ ् शतयहरू ऩूया 
गयेको हनुऩुनेछ्  

(क) गण्डकी प्रदेश धबत्र उद्यभ, व्मवसाम सॊचारन गयेको नेऩारी नागरयक,  

(ख) फैंवकङ्ग कसूय अन्तगयत कायफाहीभा नऩयेको, 
(ग) कजाय सूचना केन्रको कारोसूचीभा नऩयेको, 
(घ) स्थामी रेखा नभफय (PAN) धरएको,   
(ङ) कजायको आवेदन ददने धभधतसभभ उद्यभ, व्मवसाम स्थाऩना बएको कभतीभा 

१ वषय ऩूया बएको, 
(च) नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायको सभफम्न्धत धनकाम वा स्थानीम तहभा 

दताय बएको,  
(२) मस कामयववधध फभोम्जभ फैंकहरूरे ऋणी छनौट गदाय अनसूुची-११ 

फभोम्जभको बाय अङ्कको आधायभा उद्यभ, व्मवसामराई प्राथधभकता क्रभभा याख्न ुऩनेछ। 

(३) व्मवसाम जीवन यऺा कजाय कोधबड–१९ फाट प्रबाववत 
व्मम्ि/सभूह/पभय/कभऩनीराई एकऩटकको राधग भात्र प्रवाह गरयनेछ। 

(४) मस कामयववधध फभोम्जभ कोधबड–१९ फाट प्रबाववत व्मम्ि/ सभूह/ पभय/ 

कभऩनीहरूरे एउटै शीषयक वा पयक शीषयकभा एकबन्दा फढी फैकहरूफाट कजाय धरन 
ऩाउने छैनन।्  

(५) कुनै व्मम्ि/सभूह/पभय/कभऩनीरे झटु्टा वववयण ऩेश गयी कजाय उऩबोग गयेभा 
प्रचधरत कानून अनसुाय कायफाही हनुेछ।  

११. कजायका राधग आवश्मक कागजात् मस कामयववधध फभोम्जभ कजाय प्रवाह गदाय आवश्मक 
ऩने कागजातहरू देहाम फभोम्जभ यहेका छन।् 

 दोस्रो सॊशोधनद्वाया सॊशोधधत 
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(क) सभफम्न्धत धनकामभा वा स्थानीम तहभा दताय बएको प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ,  

(ख) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ, 

(ग) गत आधथयक वषयको कय धतयेको धनस्सा वा PAN को प्रधतधरवऩ 

(घ) प्राप्त कजाय उऩमोग सभफन्धी सॊम्ऺप्त प्रस्ताव,  

(ङ) धधतोसभफन्धी अद्यावधधक आवश्मक कागजातहरू, 

(च) दताय नबई १ वषय बन्दा अगाधडदेम्ख सञ्चारनभा यहेको उद्योगी व्मवसामीरे 
दपा १० को उऩदपा (१) को खण्ड (ङ) को ऩषु्टमाई गने स्थानीम तहको धसपारयस,  

(छ) कजाय सूचना केन्रको कारोसूचीभा नऩयेको य फैंवकङ्ग कसूय अन्तगयत 
कायफाहीभा नऩयेको स्वघोषणा, य 

(ज) वावषयक कायोफाय / धफक्री यकभ रु. ५० राख वा सो बन्दा कभ बएको 
स्वघोषणा। 

ऩरयच्छेद ६ 

कजायको प्रवाह, शलुक तथा बिुानी प्रवक्रमा 
१२. कजाय प्रवाह प्रवक्रमा् (१) मस कामयववधध फभोम्जभ व्मवसाम जीवन यऺा कजाय प्रवाह गनय 

भखु्मभन्त्री तथा भम्न्त्रऩरयषदको कामायरमरे नेऩार याष्ड फैंकभा एक “शोधबनाय खाता” 

खोरी व्मवसाम जीवन यऺा कोषको २५ प्रधतशत यकभ अग्रीभ जभभा गनेछ। 

(२) भखु्मभन्त्री तथा भम्न्त्रऩरयषदको कामायरमरे सवयसाधायणको जानकायीको 
राधग “व्मवसाम जीवन यऺा कजाय” प्रवाह गनय उद्यभी तथा व्मवसामीफाट धनवेदन भाग 
गयी ३० ददनको अवधध तोकी सावयजधनक सूचना प्रकाशन गनेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोम्जभ सावयजधनक सूचना जायी बएऩिात सो सूचनाभा 
तोवकएको अवधधधबत्र कजाय प्राप्त गनय मोग्म व्मम्ि/सभूह/पभय/कभऩनीहरूरे दपा ११ 
फभोम्जभका कागजात सवहत अनसूुची १२ फभोम्जभका फैंकहरूको गण्डकी प्रदेशम्स्थत 
कुनै ऩधन शाखाभा अनसूुची ७ फभोम्जभको ढाॉचाभा धनवेदन ददन ुऩनेछ। 

(४) फैंकहरूरे नेऩार याष्ड फैंकसॉग कजाय सीभाका राधग अनसूुची ६ 
फभोम्जभको ढाॉचाभा एकभषु्ठ ऩूवय सहभधत धरनऩुनेछ य नेऩार याष्ड फैंकरे फैंकहरूराई 
सात कामय ददनधबत्र अनसूुची १३ फभोम्जभको ढाॉचाभा एकभषु्ठ ऩूवय सहभधत ददनऩुनेछ।  

 
(५) उऩदपा (२) फभोम्जभ सावयजधनक सूचना आह्वान गदाय ऩमायप्त आवेदन 

नऩयेभा वा आवश्मक देम्खएभा ऩनु् सूचना प्रकाशन गनय सवकनेछ।  

(६) मस कामयववधध फभोम्जभ प्रवाह गरयने कजायको व्माजदय दपा ५ फभोम्जभको 
कजाय बिुानी अवधधसभभ भात्र रागू यहनेछ।  

 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोधधत 
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तय, उि अवधधसभभ चिुा नबएका कजायको हकभा व्माजदय फैंकरे अन्म कजाय 
सयह तोक्न सक्नेछ। मस्तो व्माजदय तोक्दा फैंकरे ऋणीहरूफाट व्माजदय फाहेकका 
अन्म कुनै ऩधन शलुक दस्तयुहरू असूर गनय ऩाउने छैन। 

æ
 (७) उऩदपा (५) फभोम्जभ ऩनु् एक ऩटक सूचना प्रकाशन गयी प्राप्त हनु 

आएका धनवेदन उऩय फैंकहरूरे २०७९ सार फैशाख भसान्तसभभ कजाय प्रवाह सभफन्धी 
सभऩूणय कामय सभऩन्न गरयसक्न ुऩनेछ। 

(८) फैंकहरूरे कजायको व्माज शोधबनायको राधग अनसूुची ५ भा तोवकए 
फभोम्जभको ढाॉचाभा नेऩार याष्ड फैंकभा धनवेदन ददनऩुनेछ। 

(९) फैंकहरूफाट शोधबनायको राधग भाग बए फभोम्जभको यकभ नेऩार याष्ड 
फैंकरे तै्रभाधसक (असोज, ऩसु, चैत्र य असायभसान्त) रूऩभा शोधबनाय उऩरब्ध गयाउनेछ। 

(१०) दपा ५ भा बएको कजायको वगॉकयण फभोम्जभ अनसूुची १, २, ३ य ४ 
भा उलरेख गरयएका व्मवसाम वा उद्योग फाहेक अन्म शीषयकसॉग सभफम्न्धत कजायको 
व्माज शोधबनाय भाग गनय ऩाइने छैन। 

१३. कजाय बिुानी प्रवक्रमा् (१) कजायको साॉवाको बिुानी ताधरका फैंकहरूरे ऋणीको आम य 
नगद प्रवाहको आधायभा ऋणीसॉग छरपर गयी आपैं  तम गनय सक्नेछन।् मसयी 
साॉवाको बिुानी गनय शरुुको छ भवहना ग्रसे अवधध प्रदान गनय सवकनेछ। ग्रसे अवधधको 
वकस्ताको यकभ त्मस ऩछाधडका चाय त्रमभासको अवधधभा सभानऩुाधतक रुऩभा बिुानी 
गनुयऩनेछ।   

(२) ऋणीको आम य नगद प्रवाहका आधायभा फैंकहरूरे ३ फषय बन्दा फढी 
अवधधको कजाय प्रवाह गनय सक्नेछन ् तय, ३ वषय ऩिात ् ऋणीहरूराई मस कामयववधध 

फभोम्जभको सवुवधा उऩरब्ध हनुे छैन। çऩनु् सूचना भापय त ् कजाय धरने ऋणीहरूको 
हकभा मस कामयववधध फभोम्जभको सवुवधा २०८१ भॊधसय भसान्तसभभ हनुेछ। 

(३) फैंकहरूरे सभमभै कजायको वकस्ता बिुानी गनय नसकेका ऋणीहरूफाट सो 
वकस्ता यकभको फढीभा २ प्रधतशत सभभको ऩेनर यकभ असूर गनय सक्नेछन।्  

(४) ऋणीरे धरएको कजाय अधग्रभ बिुानी गनय सक्नेछन।् मस प्रावधान फभोम्जभ 
अधग्रभ बिुानी गने ऋणीहरूसॉग फैंकहरूरे कुनैऩधन अधतरयि शलुक असूर गनय ऩाउन े
छैनन।् 

(५) ऋणीरे जनु उदे्दश्मको राधग कजाय धरएको हो सोही उदे्दश्मका राधग भात्र 
कजाय उऩमोग गनुय ऩनेछ। उिेश्म ववऩरयत प्रमोग गयी कजाय दरुुऩमोग बएको ऩाइएभा 

æ चौथो सॊशोधनद्वाया सॊशोधधत 

 ç चौथो सॊशोधनद्वाया थऩ 
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फैंकहरूरे उि कजायराई तत्कारै खयाफ कजायभा ऩरयणत गनुयऩनेछ। मसयी खयाफ वगयको 
कजायभा ऩरयणत बए ऩिात ्उि कजायराई सभफम्न्धत फैंकरे असरुीको प्रकृमाभा रैजान ु
ऩनेछ।  

(६) मस कामयववधध फभोम्जभ फैंकहरूरे नेऩार याष्ड फैंकसॉग गने ऩत्राचाय रगामत 
सभऩूणय कायोफाय फैंकहरूको आफ्नो प्रदेश कामायरम भापय त ्गनुयऩनेछ।  

ऩरयच्छेद ७ 

सभफम्न्धत धनकामहरूको काभ कतयव्म य अधधकाय 

१४. नऩेार याष्ड फैङ्कको काभ, कतयव्म य अधधकाय् मस कामयववधध कामायन्वमनभा नेऩार याष्ड 
फैङ्कको काभ, कतयब्म य अधधकाय देहाम फभोम्जभ हनुेछ्– 

(क) मस कामयववधधको कामायन्वमनका राधग अनसूुची ९ फभोम्जभ  भखु्मभन्त्री 
तथा भम्न्त्रऩरयषदको कामायरमसॉग य अनसूुची १० फभोम्जभ  सभफम्न्धत 
फैकहरूसॉग सभझौता गने। 

(ख) भखु्मभन्त्री तथा भम्न्त्रऩरयषदको कामायरमको ऩत्र फभोम्जभ शोधबनाय खाता 
खोरी सोको जानकायी भखु्मभन्त्री तथा भम्न्त्रऩरयषदको कामायरमराई 
ददने।  

(ग) भखु्मभन्त्री तथा भम्न्त्रऩरयषदको कामायरमफाट प्राप्त यकभ शोधबनाय खाताभा 
जभभा गने। 

(घ) मस कामयववधध फभोम्जभ फैंकहरूफाट प्रवाह बएको कजायको व्माज य कजाय 
सयुऺण शलुक वाऩतको यकभ फैंकहरूराई शोधबनाय उऩरब्ध गयाउने। 

(ङ) मस कामयववधध फभोम्जभ फैंकहरूराई शोधबनाय उऩरब्ध गयाइएको व्माज, 
कजाय सयुऺण शलुक तथा असूरी बएको यकभको तै्रभाधसक वववयण 
धनदेशक सधभधतराई उऩरब्ध गयाउने। 

(च) मस कामयववधधको प्रबावकायी कामायन्वमन गनयका राधग सभफम्न्धत 
फैंकहरूको आवश्मकतानसुाय अनगुभन, धनयीऺण तथा सऩुरयवेऺण गने। 

(छ) नेऩार याष्ड फैंकरे मस कामयक्रभ कामायन्वमन गनय आफ्नो Core Banking 

System भा आवश्मक व्मवस्था धभराउने।  

१५. फैंकहरूको काभ, कतयव्म य अधधकाय् मस कामयववधध कामायन्वमनभा फैंकहरूको काभ, 

कतयव्म य अधधकाय देहाम फभोम्जभ हनुेछ्– 
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(क) फैंकहरूरे नेऩार याष्ड फैंक य आफ्ना शाखाहरूसॉग सभन्वम गयी मस 
कामयववधध फभोम्जभ व्मवसाम जीवन यऺा कजाय प्रवाह गनय प्रदेश कामायरमभा एउटा एकाई 
गठन गनुयऩनेछ य उि इकाईरे कजाय कामयक्रभभा सॊरग्न शाखा कामायरमका 
कभयचायीहरूराई आवश्मकतानसुाय ताधरभ प्रदान गनुय ऩनेछ।  

(ख) मस कामयववधध फभोम्जभ कजायको राधग धनवेदन प्राप्त बएऩधछ फैंकहरूरे 
अनसूुची ११ फभोम्जभ गरयने भूलमाङ्कनको आधायभा कजाय प्रवाह गनुयऩनेछ।  

(ग) फैंकहरूरे व्मवसाम जीवन यऺा कजाय प्रवाह गदाय सो कामयक्रभ अन्तगयत 
प्रवाह गरयने कजायको कम्भतभा ऩचास प्रधतशत यकभ ऩाॉच राखबन्दा कभ कजाय भाग गने 
उद्योगी व्मवसामीहरूराई प्राथधभकता ददईय प्रवाह गनुय ऩनेछ।  

(घ) मस कामयववधध फभोम्जभ फैंकहरूरे कजाय कामयक्रभ सभफन्धी Product Paper 

तमाय गयी रागू गनुयऩनेछ य Software (Core Banking System) भा सभेत आवश्मक 
व्मवस्था धभराउन ुऩनेछ।  

(ङ) ................   

(च) मस कामयववधध फभोम्जभको कजाय य कजाय असूरीको वववयण फैंकहरूरे 
तै्रभाधसक रुऩभा त्रमभास सभाप्त बएको ऩन्र कामय ददनधबत्र अनसूुची ८ फभोम्जभको 
ढाॉचाभा नेऩार याष्ड फैंकराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ।  

(छ) ऋणीरे कजायको सदऩुमोग गये नगयेको सभफन्धभा फैंकहरूरे 
आवश्मकतानसुाय धनयीऺण गयी सोको अधबरेख अद्यावधधक गयी याख्न ुऩनेछ। 

(ज) नेऩार याष्ड फैंकरे भाग गयेको फखत फैंकहरूरे ऋणीसॉग सभफम्न्धत 
कागजातहरू तरुुन्त उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ।  

(झ) फैंकहरूरे कजायको आधाय दय, ब्माज यकभ य कजाय सयुऺण शलुक फाऩतको 
यकभ तै्रभाधसक (असोज, ऩसु, चैत्र य असायभसान्त) रुऩभा नेऩार याष्ड फैंक सभऺ 
शोधबनाय भाग गनुयऩनेछ। 

ऩरयच्छेद ८ 
धनदेशक सधभधत सभफन्धी व्मवस्था 

१६. धनदेशक सधभधतको गठन् (१) मस कामयववधधको कामायन्वमनका राधग सहजीकयण, 

सभन्वम, एवॊ अनगुभन गनय देहाम फभोम्जभ एक धनदेशक सधभधत यहने छ।  

(क) प्रभखु सम्चव, गण्डकी प्रदेश      (सॊमोजक) 

  (ख) प्रदेश नीधत तथा मोजना आमोगका उऩाध्मऺ वा 

 दोस्रो सॊशोधनद्वाया खायेज 
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धनजरे तोकेको आमोगको सदस्म       (सदस्म) 

(ग) प्रदेश सम्चव, भखु्मभन्त्री तथा भम्न्त्रऩरयषदको कामायरम    (सदस्म)
   

(घ) प्रदेश सम्चव, आधथयक भाधभरा तथा मोजना भन्त्रारम     (सदस्म) 

  (ङ) धनदेशक, नेऩार याष्ड फैङ्क       (सदस्म) 

  (च) नेऩार याष्ड फैङ्करे तोकेको फैकको प्रधतधनधध एकजना  (सदस्म) 

  (छ) उऩ सम्चव, भखु्मभन्त्री तथा भम्न्त्रऩरयषदको कामायरम  (सदस्म सम्चव)  

(२) सधभधतको फैठक सभफम्न्ध कामयववधध सधभधत आपैँ रे धनधाययण गनेछ । 

(३) सधभधतको फैठक कम्भतभा भवहनाको एक ऩटक फस्नेछ ।  

(४) सधभधतरे आवश्मकता अनसुाय धफषम ववऻहरूराई आभन्त्रण गनय सक्नेछ । 

(५) सधभधतको फैठक बत्ता तथा खाजा खचय प्रदेश सयकायफाट स्वीकृत खचयको 
भाऩदण्ड फभोम्जभ हनुेछ । 

१७. सधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय्(१) सधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय देहाम 
फभोम्जभ हनुेछ्– 

(क) मस कामयववधधको कामायन्वमनका राधग अन्तय धनकाम सभन्वम गने, 

(ख) कजाय प्रवाह गने सभफम्न्धत फैंक तथा ऋणीहरूको आवश्मकता अनसुाय 
अनगुभन य धनयीऺण गने व्मवस्था धभराउने, 

(ग) मस कामयववधधभा बएका अनसूुचीभा हेयपेय तथा कामयववधधको व्माख्मा गनुय 
ऩयेभा सधभधतरे नेऩार याष्ड फैकसॉगको ऩयाभशयभा भखु्मभन्त्री तथा 
भम्न्त्रऩरयषद्को कामायरमभा धसपारयस गने, 

(घ) प्रदेश सयकायरे ददएका धनदेशनहरू कामायन्वमन गने गयाउने, 
(ङ) नेऩार याष्ड फैंकफाट प्राप्त व्मवसाम जीवन यऺा कजायको प्रगधत वववयणको 

सभीऺा गने, 

(च) व्मवसाम जीवन यऺा कजाय फाऩत ऩरयचारन हनुे कजाय यकभको कभतीभा 
ऩचास प्रधतशत यकभ ऩाॉच राखबन्दा कभ कजाय भाग गने उद्योगी 
व्मवसामीहरूराई कजाय प्रवाह बए नबएको अनगुभन गने गयाउने। 

  (२) सधभधतरे आवश्मकता अनसुाय उऩ सधभधत गठन गनय सक्नेछ। 

(३) सधभधतको सम्चवारम भखु्मभन्त्री तथा भम्न्त्रऩरयषद्को कामायरमभा यहनेछ। 
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ऩरयच्छेद ९ 

कायफाही सभफन्धी व्मवस्था 
१८. कजाय चिुा नगयेभा हनु ेकायफाही्(१) ऋणीरे मस कामयववधध अन्तगयत उऩबोग गयेको 

कजाय धनधायरयत सभमभा चिुा नगयेभा सभफम्न्धत फैंकरे प्रचधरत कानूनका अधतरयि 
देहाम फभोम्जभको कायफाहीका राधग सभफम्न्धत धनकामभा धसपारयस गनय सक्नेछ् 

(क) ऋणीराई कजाय सूचना केन्रको कारो सूचीभा याख्न,े 

(ख) ऋणीको फैक तथा ववत्तीम सॊस्थाहरूभा यहेको खाता योक्का गने,  

(ग) ऋणीको नाभभा यहेको कुनै चर अचर सभऩधत धफक्री गनय फन्देज 
रगाउनका राधग सभफम्न्धत धनकामभा रेखी ऩठाउन,े 

(घ) ऋणीरे प्रदेश सयकायफाट ऩाउने सवुवधा योक्का गने।  

(ङ) ऋणीको याहदानी योक्का याख्न,े  

(२) कजाय प्रवाह गने फैंकरे उऩदपा (१) फभोम्जभ कायवाहीको राधग धसपारयस 
गयेभा सभफम्न्धत धनकामरे सो धसपारयस कामायन्वमन गनुय ऩनेछ। 

ऩरयच्छेद १० 

ववववध 

१९. कजायको अनगुभन तथा धनरयऺण् नऩेार याष्ड फैंकरे व्मवसाम जीवन यऺा कजायको 
सदऩुमोधगता तथा प्रबावकारयताको राधग आवश्मकतानसुाय अनगुभन, सऩुरयवेऺण य 
धनरयऺण गने गयाउनेछ । अनगुभन, सऩुरयवेऺण य धनरयऺण प्रमोजनको राधग आवश्मक 
ऩने यकभ भखु्मभन्त्री तथा भम्न्त्रऩरयषदको कामायरम य नेऩार याष्ड फैकफीच बएको 
सभझौता फभोम्जभ नेऩार याष्ड फैंकरे शोधबनाय खाताफाट खचय गयी हयेक असाय भसान्तभा 
वहसाव धभरान गनेछ।    

२०. खयाफ कजाय वगॉकयण तथा जोम्खभ सभफन्धी अन्म व्मवस्था् मस कामयववधध फभोम्जभ 
प्रवावहत खयाफ कजायहरूको वगॉकयण य आवश्मक कायवाही सभफन्धी व्मवस्था नेऩार 
याष्ड फैंकरे फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थाराई जायी गयेको एकीकृत धनदेशन फभोम्जभ हनुेछ।  

२१. गनुासो सभफन्धी व्मवस्था् (१) मस कामयववधधको कामायन्वमनका सन्दबयभा कजाय प्रवाह, 

ऋणीको सेवा सवुवधा तथा ऋणको सदऩुमोग रगामतका ववषमभा नेऩार याष्ड फैंकरे 
गनुासो सनेु्न तथा उम्चत सभफोधन य सहजीकयण गने कामय गनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ प्राप्त गनुासा भध्मे धनदेशक सधभधतभा छरपर गनय 
आवश्मक देम्खएका गनुासा नेऩार याष्ड फैकरे धनदेशक सधभधतभा प्रस्ततु गनय सक्नेछ। 
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२२. अम्न्तभ वहसाफ धभरान् मस कामयववधध फभोम्जभ सञ्चारन हनुे “व्मवसाम जीवन यऺा 
कजाय” कामयक्रभको अम्न्तभ वहसाफ धभरान २०८१ ऩसु भसान्त सभभभा गरयनेछ। 

२३. फाधा अड्काउ पुकाउन े अधधकाय् मस कामयववधध कामायन्वमन गने क्रभभा कुनै फाधा 
अड्चन आइ ऩयेभा धनदेशक सधभधतको धसपारयसभा भखु्मभन्त्री तथा भम्न्त्रऩरयषद्को 
कामायरमरे फाधा अड्काउ पुकाउन सक्नेछ।    

२४. कामयववधधको व्माख्मा् मस कामयववधध कामायन्वमन गने क्रभभा कुनै दवुवधा उत्ऩन्न बएभा 
भखु्मभन्त्री तथा भम्न्त्रऩरयषदको कामायरमरे गयेको व्माख्मा अम्न्तभ हनुेछ।   

२५. कामयववधधभा सॊशोधन् (१) प्रदेश सयकायरे आवश्मकता अनसुाय मस कामयववधधको 
सॊशोधन गनय सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩधन भखु्मभन्त्री तथा 
भम्न्त्रऩरयषदको कामायरमरे मस कामयववधधको अनसूुचीभा हेयपेय गनय सक्नेछ। 
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अनसूुची १ 

(दपा ५ सॉग सभफम्न्धत) 
रघ,ु घयेर ुतथा साना उद्यभ अन्तगयतका उद्यभ व्मवसामहरू 

१. हस्तकरा, म्चत्रकरा एवभ ्सौगातका साभान फनाउने उद्यभ व्मवसामहरू, 

२. ऩयभऩयागत धातकुा भूधतय फनाउने उद्यभ व्मवसामहरू, 

३. स्थानीम कृवष उत्ऩादनभा आधारयत जसु, अचाय, भह, सस आदद उत्ऩादन गने उद्यभ 
व्मवसामहरू, 

४. दगु्ध ऩदाथय प्रशोधन गयी सोभा आधारयत म्चज, म्घउ, भखन, छुऩॉ आदद उत्ऩादन गने, 

५. घयेर ुहाते तान आदद प्रमोग गयी कऩडा फनेु्न तथा होजीमायी सभेत, 

७. ढाका उद्योग, 

८. फवुटक व्मवसाम 

९. जतु्ता चप्ऩर, ऩोते फनेु्न, झोरा, ऩसय फनाउने, अलरो प्रशोधन गने, गधुडमा, अगयफत्ती, चाउधभन 
फनाउन,े जाभ, जेरी, म्चप्स, ऩाऩड आदद फनाउने साना उद्यभ व्मवसामहरू । 

१०. फेत, फाॉस, धनगारो, ऩयार, गहुॉको नर, फाधफमो, भकैको बतु्रा, केयाको येसा आदद प्रमोग गयी 
ह्याम्ण्डक्राफ्ट सभफन्धी वस्तहुरू उत्ऩादन गने उद्यभ व्मवसामहरू । 

११. स्थानीम जधडफटुीहरू जस्तै नीभ, तरुसी, एरोबेया आदद प्रशोधन गयी सौन्दमयका ऩदाथय 
उत्ऩादन गने साना उद्यभ व्मवसामहरू । 

१२. कुखयुा ऩारन व्मवसाम 

१३. ऩशऩुॊछी, भौयी तथा भत्स्मऩारन व्मवसाम 

१४. तमायी ऩोशाक, हस्तकरा तथा सीऩभूरक व्मवसाम 

१५. नसययी, वन तथा खधनज उद्योग 

१६. भूरबतू रुऩभा सडेय गरेय जाने वस्त ुजस्तै् तयकायी, परपुर, ऩषु्ऩ, भाछाभास,ु दाना, दधु 
तथा दगु्धजन्म उत्ऩादन, अण्डा आदद उत्ऩादन तथा धफक्री ववतयण  

१७ स्थानीम खाद्यफस्त ुउत्ऩादन, प्रशोधन, बण्डायण तथा धफक्री ववतयण । 
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अनसूुची २ 

(दपा ५ सॉग सभफम्न्धत) 
साना ऩमयटन व्मवसाम अन्तगयतका उद्यभ व्मवसामहरू 

 

१. ट्राबर एजेन्सी तथा टे्रवकॊ ग व्मवसाम, ऩफयतायोहण, र् माम्फ्टङ, क्माम्भऩङ, टुय अऩयेटय,  

२. साहधसक ऩमयटन जस्तै् फन्जी जम्भऩगॊ, म्जऩ फ्रामय, क्मानोधनङ्ख यक क्राइम्भफङ्ख, प्माया 
ग्राइधडॊग, अलट्रा राइट, म्स्कईङ, ग्राईधडङ, हट एमय फेरधुनङ, घोडचढी,  

३. साना होटर, होभ–स्टे, येषु्टयेन्ट तथा फाय,  

४ गजर दोहोयी साॉझ जस्ता साॊस्कृधतक भनोयञ्जन ददने व्मवसाम 

५. Embroidery and Garment 

६. Trekking Equipment धफक्री गने ऩसर व्मवसामहरू 

७. ऩमयटकीम वकताव ऩसरहरू,  

८. डुॊगा व्मवसाम,  

९. ऩाटॊ प्मारेस तथा क्माटरयङ्ग व्मवसाम,  

१०. Healing Centre, भसाज, स्ऩा आदद । 
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अनसूुची ३ 

(दपा ५ सॉग सभफम्न्धत) 
साना मातामात व्मवसाम अन्तगयतका व्मवसामहरू 

 

१.ट्याक्सी व्मवसाम 

२. फस/ट्रक/धभधन फस/भाइक्रो फस 

३. जीऩ/भ्मान  

४. ट्रमाक्टय 

५. अटो रयक्सा 
६  रयक्सा 
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अनसूुची ४ 

(दपा ५ सॉग सभफम्न्धत) 
सेवाभूरक व्मवसाम अन्तगयतका व्मवसामहरू 

 

१. माम्न्त्रक कामयशारा वकय सऩ 

२. व्मटुीऩारयय/ हेमय कवटङ्ग व्मवसाम 

३. छाऩाखाना तथा छऩाई सभफम्न्ध सेवा,  

४. धसराई फनुाई 

५. धसनेभा हर 

६. ड्राईम्क्रधनङ व्मवसाम 

७. व्मामाभशारा (जीभखाना) 

८. धनजी ववद्यारम 

९. सञ्चाय गहृ 

१०. धनभायण व्मवसाम 

११. शैम्ऺक साभाग्रीको कायोवाय गने व्मवसाम 
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अनसूुची ५ 

(दपा ६ सॉग सभफम्न्धत) 
व्माज शोधबनाय भाग आवेदन पायाभको ढाॉचा 

 

श्री नऩेार याष्ड फैंक, 

ऩोखया कामायरम । 

 

ववषम् कजायको व्माज/कजाय सयुऺण शलुक शोधबनाय सभफन्धभा । 

भहाशम, 

 गण्डकी प्रदेश सयकायफाट सञ्चाधरत व्मवसाम जीवन यऺा कजाय कामयक्रभ अन्तगयत 
प्रवावहत कजायको व्माज/कजाय सयुऺण शलुक शोधबनाय प्राप्त गनय कजाय वववयण मसै धनवेदन साथ 
सॊरग्न गयी ऩेश गयेका छौं । देहाम फभोम्जभका कजायहरू ववद्यभान ऐन,धनमभ, नेऩार याष्ड 
फैंकको धनदेशन य सॊस्थाको कजाय नीधत तथा व्मवसाम जीवन यऺा कोष (सञ्चारन) कामयववधध, 

२०७७ फभोम्जभ प्रवाह बएको प्रभाम्णत गदै सॊरग्न कजायहरूको व्माज/कजाय सयुऺण शलुक 
शोधबनाय प्रदान गरयददनहुनु अनयुोध गदयछु। 

 

 

          बवदीम, 

          (प्रदेश प्रभखु) 

      इजाजतऩत्र प्राप्त सॊस्थाको नाभ य ठेगाना  

 

 

  

(१) रघ,ु घयेर ुतथा साना उद्यभ कजाय  

शाखा शाखा 
कोडने.या. 
फैंकअनसुाय   

ऋणीको 
नाभ 

उद्यभ व्मवसाम यहेको 
ठेगाना 

रगानी 
कायोफाय 
धभधत 

कोषभा आधारयत 
कजाय 

गत तै्रभासको 
Base Rate 
जोड ३ 
प्रधतशत व्माज 
शोधबनाय 

अम्न्तभ 
बिुानी 
धभधत 

कैवपमत 

म्जलरा
  

स्थानीम 
तह
  

वडा 
नॊ
  

कजाय 
प्रकाय 

स्वीकृत 
सीभा 
(रु.) 

            

            

            

        कुर जभभा्   
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(२) साना ऩमयटन व्मवसाम कजाय  

शाखा शाखा 
कोडने.या. 
फैंकअनसुाय   

ऋणीको 
नाभ 

उद्यभ व्मवसाम यहेको 
ठेगाना 

रगानी 
कायोफाय 
धभधत 

कोषभा आधारयत 
कजाय 

गत तै्रभासको 
Base Rate 
जोड ३ 
प्रधतशत व्माज 
शोधबनाय 

अम्न्तभ 
बिुानी 
धभधत 

कैवपमत 

म्जलरा
  

स्थानीम 
तह
  

वडा 
नॊ
  

कजाय 
प्रकाय 

स्वीकृत 
सीभा 
(रु.) 

            

            

            

        कुर जभभा्   

 

 

(३) साना मातामात व्मवसाम कजाय  

शाखा शाखा 
कोडने.या. 
फैंकअनसुाय   

ऋणीको 
नाभ 

उद्यभ व्मवसाम यहेको 
ठेगाना 

रगानी 
कायोफाय 
धभधत 

कोषभा आधारयत 
कजाय 

गत तै्रभासको 
Base Rate 
जोड ३ 
प्रधतशत व्माज 
शोधबनाय 

अम्न्तभ 
बिुानी 
धभधत 

कैवपमत 

म्जलरा
  

स्थानीम 
तह
  

वडा 
नॊ
  

कजाय 
प्रकाय 

स्वीकृत 
सीभा 
(रु.) 

            

            

            

        कुर जभभा्   

 

(४) साना सेवा व्मवसाम कजाय  

शाखा शाखा 
कोडने.या. 
फैंकअनसुाय   

ऋणीको 
नाभ 

उद्यभ व्मवसाम यहेको 
ठेगाना 

रगानी 
कायोफाय 
धभधत 

कोषभा आधारयत 
कजाय 

गत तै्रभासको 
Base Rate जोड 
३ प्रधतशत व्माज 
शोधबनाय 

अम्न्तभ 
बिुानी 
धभधत 

कैवपमत 

म्जलरा
  

स्थानीम 
तह
  

वडा 
नॊ
  

कजाय 
प्रकाय 

स्वीकृत 
सीभा 
(रु.) 

            

            

            

        कुर जभभा्   
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(५) कुर कजाय   

क्र.स. कजायको प्रकाय  यकभ कैवपमत 

१. रघ,ु घयेर ुतथा साना उद्यभ कजाय   

२. साना ऩमयटन व्मवसाम कजाय    

३. साना मातामात व्मवसाम कजाय    

४. साना सेवा व्मवसाम कजाय   

कुर जभभा्  
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अनसूुची ६ 

(दपा १२(४) सॉग सभफम्न्धत) 
कजाय ऩूवय सहभतीको धनवेदनको ढाॉचा 

 

श्री नेऩार याष्ड फैंक,        धभधत्  

ऩोखया कामायरम । 

 

ववषम् कजाय प्रदान गने ऩूवय सहभती ऩाउॉ बने्न सभफन्धभा । 

 

भहाशम, 

गण्डकी प्रदेश सयकायफाट सञ्चाधरत व्मवसाम जीवन यऺा कजाय कामयक्रभ अन्तगयत मस फैंकभा 
भाग बई आएका देहाम फभोम्जभका शीषयकहरूभा कजाय प्रवाह गने ऩूवय सहभती ऩाउॉ बधन मो 
धनवेदन ऩेश गरयएको छ । 

 

 

एकभषु्ट कजाय ऩूवय–स्वीकृधतको पायाभ 

क्र.स. कजायको प्रकाय  यकभ कैवपमत 

१. रघ,ु घयेर ुतथा साना उद्यभ कजाय   

२. साना ऩमयटन व्मवसाम कजाय    

३. साना मातामात व्मवसाम कजाय    

४. साना सेवा व्मवसाम कजाय   

कुर जभभा्  

         बवदीम,   

         दस्तखत....  

         फैंकको नाभ्  

 

 

  

 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोधधत 
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अनसूुची ७ 

(दपा  १२ (३) सॉग सभफम्न्धत) 
 

(धनवेदकरे फैंकभा ऩेश गनुय ऩने धनवेदनको ढाॉचा) 

 

श्री .......................... फैंक धर.       धभधत् 
................. 
.............................. शाखा कामायरम  

 

ववषम् व्मवसाम जीवन यऺा कजायको आवदेन सभफन्धभा । 

भहाशम, 

 गण्डकी प्रदेश सयकायफाट सञ्चाधरत व्मवसाम जीवन यऺा कजाय कामयक्रभ अन्तगयत 
...................... शीषयकभा रु. ................................ उऩरब्ध गयाई ददन ु हनु  अनयुोध 
गदयछु । साथै, भ/भेयो उद्यभ/व्मवसाम कजाय सूचना केन्रको कारोसूचीभा नऩयेको य फैंवकङ्ग कसयु 

अन्तयगत कायवाहीभा नऩयेको स्वघोषणा गनय चाहन्छु ।  

 

आवश्मक कागजातहरु् 
(क) सभफम्न्धत धनकामभा वा स्थानीम तहभा दताय बएको प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ,  

(ख) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ, 

(ग) गत आधथयक वषयको कय धतयेको धनस्सा वा PAN को प्रधतधरवऩ 

(घ) प्राप्त कजाय उऩमोग सभफन्धी सॊम्ऺप्त प्रस्ताव,  

(ङ) धधतोसभफन्धी अद्यावधधक आवश्मक कागजातहरू, 

(च) दताय नबई १ वषय बन्दा अगाधडदेम्ख सञ्चारनभा यहेको उद्योगी व्मवसामीरे दपा ९ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (ङ) को ऩषु्टमाई गने स्थानीम तहको धसपारयस,  

(छ) कजाय सूचना केन्रको कारोसूचीभा नऩयेको य फैंवकङ्ग कसूय अन्तगयत कायफाहीभा नऩयेको 
स्वघोषणा, य 

(ज) वावषयक कायोफाय/धफक्री यकभ रु. ५० राख वा सो बन्दा कभ बएको स्वघोषणा 
     बवदीम, 

    धनवदेकको दस्तखत् 
    धनवेदको नाभ् 
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    उद्यभ/व्मवसामको नाभ्  

    उद्यभ/व्मवसामको आधधकारयक छाऩ्  

      

 

कजायको सॊम्ऺप्त प्रस्ताव् 
१. व्मवसामको ऩषृ्ठबधुभ्  

१. व्मवसामको नाभ   

२. व्मवसाम दताय नॊ.   

३. उद्यभीको नाभ्  

४. व्मवसामको ठेगाना्  

५. व्मवसामको प्रकाय्   

६. व्मवसामको उदे्दश्म् १. 
२. 
३ 

७. स्थामी रेखा नभफय (PAN)  
८. व्मवसामरे ददएको योजगायी सॊख्मा् भवहरा ऩरुुष जभभा 

   
९. व्मवसामको जभभा रागत म्स्थय ऩुॉजी रु. .............................................. 
 चार ुऩुॉजी रु. .............................................. 
 जभभा रागत रु. .............................................. 

   

२. व्मवसाम रगानीको श्रोत् 
क्र.स. वववयण कुर यकभ स्वऩुॉजी कजाय 
क)  म्स्थय ऩुॉजीरगानी     

१. 
  

    

 
  

२. 
  

 

 

 

   

३.   

अन्म 

   

ख) चार ुऩजुी रगानी    

ग) कुर ऩुॉजी रगानी    
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३. व्मवसामको आभदानी तथा खचय वववयण्  

क्र.सॊ. वववयण आ.व. 
२०७५/७६ 

आ.व. 
२०७६/७७ 

आ.व. 
२०७७/७८ 

आ.व. 
२०७८/७९ 

आ.व. 
२०८९/८० 

आ.व. 
२०८०/८१ 

१. सभऩूणय 
आभदानी
  

      

२. सभऩूणय 
खचय 

      

३. नापा  

(नोक्सान) 
  

      

 

४. चार ुऩुॉजीको प्रऺेऩण् 
क्र.सॊ. वववयण आ.व. 

२०७५/७६ 

आ.व. 
२०७६/७७ 

आ.व. 
२०७७/७८ 

आ.व. 
२०७८/७९ 

आ.व. 
२०८९/८० 

आ.व. 
२०८०/८१ 

१. स्टक 
भौज्दात 

      

२. आसाभी 
(Debtor)

  

      

३. नगद       

४. अन्म प्राधप्त       

५. घटाउने् 
साह ु
(Creditor)   

      

६. खदु चार ु
ऩुॉजी
  

      

       

 

५. कजायको उऩमोधगता्  

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

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

................................................................................ 
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अनसूुची ८ 

(दपा १५ को खण्ड (च) सॉग सभफम्न्धत) 
फैंकहरूरे नेऩार याष्ड फैंकराई फझाउन ुऩने तै्रभाधसक वववयण 

(१) रघ,ु घयेर ुतथा साना उद्यभ कजाय  

शा
खा 

शाखा 
कोडने.या. 
फैंकअनसुा
य   

ऋणी
को 
नाभ 

उद्यभ व्मवसाम यहेको 
ठेगाना 

रगानी 
कायोफा
य धभधत 

कोषभा आधारयत कजाय अम्न्त
भ 
बिुा
नी 
धभधत 

कजाय 
वगॉकय
ण 

कैवपम
त 

म्जलरा
  

स्थानी
म तह
  

वडा 
नॊ
  

कजाय 
प्रका
य 

स्वीकृ
त 
सीभा 
(रु.) 

फाॉ
की 
सावाॉ 
(रु.) 

फाकी 
ब्माज 
(रु.)
  

बाखा 
नाघे
को 
साॉवा 

               

               

               

        कुर जभभा्   

    

(२) साना ऩमयटन व्मवसाम कजाय  

शा
खा 

शाखा 
कोडने.या. 
फैंकअनसुा
य   

ऋणी
को 
नाभ 

उद्यभ व्मवसाम यहेको 
ठेगाना 

रगानी 
कायोफा
य धभधत 

कोषभा आधारयत कजाय अम्न्त
भ 
बिुा
नी 
धभधत 

कजाय 
वगॉकय
ण 

कैवपम
त 

म्जलरा
  

स्थानी
म तह
  

वडा 
नॊ
  

कजाय 
प्रका
य 

स्वीकृ
त 
सीभा 
(रु.) 

फाॉ
की 
सावाॉ 
(रु.) 

फाकी 
ब्माज 
(रु.)
  

बाखा 
नाघे
को 
साॉवा 

               

               

               

        कुर जभभा्   

 

(३) साना मातामात व्मवसाम कजाय 
शा
खा 

शाखा 
कोडने.या. 
फैंकअनसुा
य   

ऋणी
को 
नाभ 

उद्यभ व्मवसाम यहेको 
ठेगाना 

रगानी 
कायोफा
य धभधत 

कोषभा आधारयत कजाय अम्न्त
भ 
बिुा
नी 
धभधत 

कजाय 
वगॉकय
ण 

कैवपम
त 

म्जलरा
  

स्थानी
म तह
  

वडा 
नॊ
  

कजाय 
प्रका
य 

स्वीकृ
त 
सीभा 
(रु.) 

फाॉ
की 
सावाॉ 
(रु.) 

फाकी 
ब्माज 
(रु.)
  

बाखा 
नाघे
को 
साॉवा 

               

               

               

        कुर जभभा्   

  

 (४) साना सेवा व्मवसाम कजाय   

शा
खा 

शाखा 
कोडने.या. 
फैंकअनसुा

ऋणी
को 
नाभ 

उद्यभ व्मवसाम यहेको 
ठेगाना 

रगानी 
कायोफा
य धभधत 

कोषभा आधारयत कजाय अम्न्त
भ 
बिुा

कजाय 
वगॉकय
ण 

कैवपम
त 

म्जलरा स्थानी वडा कजाय स्वीकृ फाॉ फाकी बाखा 
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य     म तह
  

नॊ
  

प्रका
य 

त 
सीभा 
(रु.) 

की 
सावाॉ 
(रु.) 

ब्माज 
(रु.)
  

नाघे
को 
साॉवा 

नी 
धभधत 

               

               

               

        कुर जभभा्   

            

  

(५) कुर कजाय  

क्र.स. कजायको प्रकाय  यकभ कैवपमत 

१. रघ,ु घयेर ुतथा साना उद्यभ कजाय   

२. साना ऩमयटन व्मवसाम कजाय    

३. साना मातामात व्मवसाम कजाय    

४. साना सेवा व्मवसाम कजाय   

कुर जभभा्  
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अनसूुची ९ 

(दपा १४ खण्ड (क) सॉग सभफम्न्धत) 
भखु्मभन्त्री तथा भम्न्त्रऩरयषदको कामायरम, गण्डकी प्रदेश 

य नेऩार याष्ड फैंक, ऩोखया कामायरम 

फीच 

व्मवसाम जीवन यऺा कोष सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सभफन्धभा सभऩन्न बएको 
सभझौता 

भखु्मभन्त्री तथा भम्न्त्रऩरयषदको कामायरम, गण्डकी प्रदेश ( मस ऩधछ "ऩवहरो ऩऺ" बधनएको) य 
नेऩार याष्ड फैंक, ऩोखया कामायरम (मस ऩधछ "दोश्रो ऩऺ" बधनएको); 

ववश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैधरएको कोधबड–१९ रे ऩमयटन, मातामात, कृवष,  उत्ऩादन तथा 
सेवा ऺेत्रभा ऩायेको प्रधतकूर प्रबावराई न्मूनीकयण गदै उत्ऩादन तथा योजगायी अधबववृि गनय 
उद्यभी तथा व्मवसामीहरूराई धनव्मायजी सयर य सरुब कजाय उऩरब्ध गयाउने प्रमोजनका राधग 
प्रदेश सयकायरे जायी गयेको  व्मवसाम जीवन यऺा कोष (सञ्चारन) कामयववधध, २०७७ 
कामायन्वमन गने उदे्दश्मरे;  

दवैु ऩऺहरू देहाम फभोम्जभ गनय सहभत बएका छन:्- 

१. दोश्रो ऩऺरे व्मवसाम जीवन यऺा कोष (सञ्चारन) कामयववधध, २०७७ अन्तगयतका काभ, 

कतयव्म य अधधकायको प्रमोग य ऩारना गनेछ। 

२. दोस्रो ऩऺरे व्मवसाम जीवन यऺा कजायको सदऩुमोधगता तथा प्रबावकारयताको राधग 
आवश्मकतानसुाय अनगुभन, सऩुरयवेऺण य धनरयऺण गनेछ । मस प्रमोजनको राधग हयेक 
वषयको असाय भसान्तभा फक्मौता यकभको ०.१५ प्रधतशत वा रु. १५ राखभा जनु कभ 
हनु्छ सो यकभ ऩवहरो ऩऺको खाताफाट दोस्रो ऩऺरे वावषयक रुऩभा कट्टा गयी हयेक 
असाय भसान्तभा वहसाव धभरान गनेछ। 

३. दोश्रो ऩऺरे व्मवसाम जीवन यऺा कोष (सञ्चारन) कामयववधध, २०७७ फैकहरूराई ऩारना 
गनय रगाउनेछ। 

४. व्मवसाम जीवन यऺा कोष (सञ्चारन) कामयववधध, २०७७ मस सभझौताको अधबन्न अॊग 
हनुेछ। 

५. ऩवहरो ऩऺरे दोस्रो ऩऺभा “शोधबनाय खाता” नाभको खाता खोरी आवश्मक यकभ जभभा 
गनेछ।ऩवहरो ऩऺरे दोस्रो ऩऺराई "व्मवसाम जीवन यऺा कामयक्रभ" कामायन्वमन गनय 
तथा खाता खचय गनय स्वीकृधत प्रदान गयेऩिात कामयक्रभ प्रायभब हनुेछ।  
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६. दोस्रो ऩऺरे स्थानीम तहभा कायोफाय गनय इजाजत प्राप्त अनसूुची १२ फभोम्जभका 
वाम्णज्म फैंकका शाखाहरूभापय त “व्मवसाम जीवन यऺा कजाय” कामयक्रभको आवश्मक 
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गनेछ।  

७. “व्मवसाम जीवन यऺा कजाय” कामयक्रभ सञ्चारन गने प्रमोजनको राधग सो अवधधबय ऩवहरो 
ऩऺरे दोस्रो ऩऺभा खोरेको “शोधबनाय खाता” फाट यकभ खचय गनय य उि खाताभा यकभ 
जभभा गनय दोस्रो ऩऺराई ऩूणय अधधकाय यहनेछ ।  

८. दोस्रो ऩऺरे “शोधबनाय खाता” फाट सभफम्न्धत फैंकहरूराई उनीहरूको आधाय दय 
फभोम्जभको यकभ य ३ प्रधतशतरे हनुे व्माज, कजाय सयुऺण वाऩतको यकभ उऩरब्ध 
गयाउनेछ ।  

९. “व्मवसाम जीवन यऺा कजाय” कामयक्रभ धभधत २०८१ ऩसु भसान्तभा सभाप्त हनुेछ । 
कामयक्रभ सभाप्ती हुॉदा “व्मवसाम जीवन यऺा कजाय कामयक्रभ सञ्चारन कामयववधध, २०७७” 

भा उम्लरम्खत प्रावधानहरू फभोम्जभ दोस्रो ऩऺरे वहसाफ पयपायक गयी ऩवहरो ऩऺराई 
जानकायी ददनेछ । 

१०. मो सभझौता दवैु ऩऺरे हस्ताऺय गयेको धभधतदेम्ख रागू हनुेछ य प्रकयण ९ फभोम्जभ 
“व्मवसाम जीवन यऺा कजाय” कामयक्रभको अवधध सभाप्त बएऩधछ मो सभझौताको अन्त्म 
हनुेछ । 

११. सभझौताभा सॊशोधन गनुय ऩने बएभा दवैु ऩऺको आऩसी सहभधतभा सॊशोधन गनय 
सवकनेछ।  

१२. मो सभझौता कामायन्वमन गदाय कुनै सभस्मा आइऩयेभा दवैु ऩऺको आऩसी सहभधतफाट 
सभाधान गरयनेछ । 

 

भखु्मभन्त्री तथा भम्न्त्रऩरयषद्को कामायरम 
तपय फाट 

 नऩेार याष्ड फैकका तपय फाट 

हस्ताऺय् ................................  हस्ताऺय् ................. .............  
श्री ........................................  श्री....................................... 
सम्चव  

भखु्मभन्त्री तथा भम्न्त्रऩरयषदको कामायरम, 
गण्डकी प्रदेश, ऩोखया  

 .......................................... 
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अनसूुची १० 

(दपा १४ खण्ड (क) सॉग सभफम्न्धत) 
नेऩार याष्ड फैंक, ऩोखया कामायरम 

य 

...................फैक 

फीच 

व्मवसाम जीवन यऺा कोष सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सभफन्धभा सभऩन्न बएको 
सभझौता 

नेऩार याष्ड फैंक, ऩोखया कामायरम ( मस ऩधछ "ऩवहरो ऩऺ" बधनएको) य .................... फैंक, 

......... कामायरम (मस ऩधछ "दोश्रो ऩऺ" बधनएको); 

ववश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैधरएको कोधबड–१९ रे ऩमयटन, मातामात, कृवष,  उत्ऩादन तथा 
सेवा ऺेत्रभा ऩायेको प्रधतकूर प्रबावराई न्मूनीकयण गदै उत्ऩादन तथा योजगायी अधबववृि गनय 
उद्यभी तथा व्मवसामीहरूराई धनव्मायजी सयर य सरुब कजाय उऩरब्ध गयाउने प्रमोजनका राधग 
गण्डकी प्रदेश सयकायरे जायी गयेको व्मवसाम जीवन यऺा कोष (सञ्चारन) कामयववधध, २०७७ 
कामायन्वमन गने उदे्दश्मरे;  

दवैु ऩऺहरू देहाम फभोम्जभ गनय सहभत बएका छन:्- 

१. दोश्रो ऩऺरे व्मवसाम जीवन यऺा कोष (सञ्चारन) कामयववधध, २०७७ को अधधनभा यही 
कजाय प्रवाह गनेछ य सो अन्तगयतका अन्म दावमत्व ऩूया गनेछ । व्मवसाम जीवन यऺा 
कोष (सञ्चारन) कामयववधध, २०७७ मस सभझौताको अधबन्न अॊग हनुेछ । 

२. दोस्रो ऩऺरे व्मवसाम जीवन यऺा कोष (सञ्चारन) कामयववधध, २०७७ भा तोवकएका 
व्मम्ि/सभूह/पभय/कभऩनीराई कजाय प्रवाह गनेछ ।  

३. व्मवसाम जीवन यऺा कजाय” कामयक्रभ सञ्चारन गने प्रमोजनको राधग सो अवधधबय दोस्रो 
ऩऺको ऩवहरो ऩऺभा यहेको खाताभा यकभ जभभा/खचय गने ऩूणय अधधकाय यहनेछ ।  

४. दोस्रो ऩऺरे मस कामयववधध फभोम्जभ गयेको कजाय रगानी य असूरीको वववयण हयेक 
आधथयक वषयभा तै्रभाधसक रुऩभा ऩवहरो ऩऺराई फझुाउनऩुनेछ । 

५. दोस्रो ऩऺरे ऩवहरो ऩऺसॉग आधाय दय फयाफयको यकभ य ३ प्रधतशत व्माज यकभको 
शोधबनाय यकभ हयेक तै्रभास (असोज, ऩसु, चैत्र य असाय भसान्त) सभाप्त बएको १५ 
ददनधबत्र भाग गनुयऩनेछ य कजाय सयुऺण शलुक आवश्मकतानसुाय तै्रभासभा शोधबनाय भाग 
गनुयऩनेछ।  
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तय, दोस्रो ऩऺरे ऋणीहरूसॉग धनमधभत वकस्ता असरु गयेको हनुऩुनेछ। 
६. दोस्रो ऩऺरे “व्मवसाम जीवन यऺा कजाय” कामयक्रभ सॊचारनको राधग आफ्नो प्रदेशम्स्थत 

कामायरमभा एउटा इकाई गठन गनेछ । उि इकाईरे ऩवहरो ऩऺ य आफ्ना शाखा 
कामायरमहरूसॉग सभन्वम गयी कजाय प्रवाह सहज फनाउने कामय गनेछ । 

७. “व्मवसाम जीवन यऺा कोष (सॊचारन) कामयववधध, २०७७  अनसुाय दोस्रो ऩऺरे कजाय 
प्रवाह गनय आफ्नो तपय फाट Product Paper तमाय गनुयका साथै आफ्नो Software भा 
आवश्मक व्मवस्था धभराउन ुऩनेछ ।  

८. दोस्रो ऩऺरे ग्राहक/ऋणीहरूको मथाथय वववयण तमाय गनुयऩनेछ । वास्तववकता रकुाई वा 
जानाजानी झठुा वववयण तमाय गयी कजाय प्रवाह गयेको ऩाइएभा ऩवहरो ऩऺरे प्रचधरत 
कानून फभोम्जभ कायवाही गनेछ ।  

९. व्मवसाम जीवन यऺा कोष  (सञ् चारन) कामयववधध, २०७७ भा तोवकए फभोम्जभका 
ऺेत्रहरूभा कजाय प्रवाह गनय ऩवहरो ऩऺरे दोस्रो ऩऺराई उनीहरूको आधाय दय य थऩ ३ 
प्रधतशतसभभ व्माज फयाफयको यकभ उऩरब्ध गयाउनेछ । दोस्रो ऩऺरे सभफम्न्धत 
ऋणीहरूफाट कुनै वकधसभको व्माज वाऩतको यकभ धरन सक्नेछैन । 

१०. दोस्रो ऩऺरे व्मवसाम जीवन यऺा कजाय प्रवाह गदाय सो कामयक्रभ अन्तगयत प्रवाह गरयने 
कजायको कम्भतभा ५० प्रधतशत यकभ ५ राखबन्दा कभ कजाय भाग गने उद्योगी 
व्मवसामीहरूराई प्राथधभकता ददईय प्रवाह गनुय ऩनेछ ।   

११. दोश्रो ऩऺरे व्मवसाम जीवन यऺा कोष (सञ्चारन) कामयववधध, २०७७ फभोम्जभ कजाय ददन 
मोग्म व्मम्ि/सभूह/पभय/कभऩनीराई अनसूुची ११ फभोम्जभको भूलमाङ्कन गयी धनवेदन ददने 
अम्न्तभ धभधतको १५ कामयददन धबत्र ऩवहरो ऩऺसॉग ऩूवय–स्वीकृधत धरनऩुनेछ  य ऩवहरो 
ऩऺरे दोश्रो ऩऺराई सात कामयददनधबत्र ऩूवय स्वीकृधत ददन ुऩनेछ । 

१२. अन्म शतयहरू व्मवसाम जीवन यऺा कोष (सञ्चारन) कामयववधध, २०७७ फभोम्जभ हनुेछ । 

१३. मो सभझौता दवैु ऩऺरे हस्ताऺय गयेको धभधतदेम्ख रागू हनुेछ य “व्मवसाम जीवन यऺा 
कजाय” कामयक्रभको अवधध सभाप्त बएऩधछ मो सभझौताको अन्त्म हनुेछ । 

१४. मो सभझौता कामायन्वमन गदाय कुनै सभस्मा आइऩयेभा व्मवसाम जीवन यऺा कोष 
(सञ्चारन) कामयववधध, २०७७ फभोम्जभ सभाधान गरयनेछ । 

नऩेार याष्ड फैकको तपय फाट  सभफम्न्धत फैकको तपय फाट 
हस्ताऺय् ................................  हस्ताऺय् ................. ............ 
श्री ...........................................  श्री....................................... 
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अनसूुची ११ 

(दपा १५ खण्ड (ख) सॉग सभफम्न्धत) 
कजाय धनवदेकको भूलमाङ्कनका आधाय 

क) कजाय धनवेदकको भूलमाङ्कन सभफन्धी प्रश्नावरी्  

१) वन्दावन्दी ऩिात हार उद्यभ व्मवसाम सञ्चारनको अवस्था कस्तो यहेको छ ?  

क) ऩूणय रुऩभा फन्द ख) आॊम्शक रुऩभा फन्द ग) अधर अधर प्रबाव ऩयेको घ) ऩूणय रुऩभा 
सॊचारन बएको  

२) फन्दाफन्दी अवधधभा उत्ऩादन/कायोफायको अवस्था कस्तो यह्यो ?  

क) १०० प्रधतशत सभभरे  धगयावट   ख) ५० प्रधतशत सभभरे  धगयावट ग) २५ प्रधतशत सभभरे धगयावट 

 घ) धगयावट नआएको 

३) फन्दाफन्दी अवधधभा व्मवसाम कधत अवधध फन्द यह्यो ?        

क) ३ भवहना बन्दा फढी अ) २—३ भवहना ग) १ भवहना सभभ घ) फन्द नयहेको  

४) वन्दावन्दी अवधधभा कधत योजगायी कटौती गनुय बमो ?  

क) ५०—१०० प्रधतशत ख) २५—५० प्रधतशत ग) ०—२५ प्रधतशत घ) कटौती नगरयएको  

५) तऩाईको उद्यभ व्मवसाम ऩूवयवत अवस्थाभा पकय न कधत  सभम राग्ने देख्न ुहनु्छ  

क) ६ भवहना बन्दा फढी  ख) ३—६ भवहना ग) १—३ भवहना घ) ऩूवयवत अवस्थाभा नै सञ्चारनभा यहेको 

६) प्रदेश सयकायरे ददने सहधुरमतऩूणय कजायको उऩमोग कसयी गने ववचाय गनुय बएको छ ?   

क) चार ुखचय व्महोने ख) भभयत/सॊबाय गयी व्मवसाम सञ्चारन मोग्म फनाउने  ग) रगानी फढाई हारको 
व्मवसाम ववस्ताय गने  घ) ऩयुानो कजाय चिुा गने/हारराई सोचाई फनाइ नसकेको 

७) मो कजाय नऩाए उद्यभ व्मवसामको राधग आवश्मक ववत्तीम साधन कसयी जटुाउने सोचाई 
गनुयबएको छ ?  

क) ऩयुानो सभऩम्त्त/जेथा ववक्री गने ख) साथीबाई/नातेदायफाट ऋण धरन ेग) फैंक तथा ववत्तीम सॊस्था/सहकायीफाट 
ऋण धरने घ) कजाय नधरने/ऩयुानो फचत चराउने 

८) फन्दाफन्दीको कायण तऩाईराई तरको भध्मे सवैबन्दा फढी सभस्मा के भा यह्यो? 

क) आफ्नो दैधनक म्जववको ऩाजयनभा कदठनाई ख) सञ्चारन खचय बिुानीभा कदठनाई  ग) ऋणको साॉवा/व्माज 
बिुानीभा कदठनाई  घ) खासै सभस्मा नऩयेको 

९) मस अम्घ सयकायफाट कुनै सवहधरमतऩूणय कजाय सवुवधा धरए नधरएको ? 

क) धरन प्रमास गयेको तय नऩाएको/थाहा नऩाएको  ख) एक ऩटक धरएको ग) धेयै ऩटक धरएको  घ) 
सवुवधा आवश्मक नऩयेको 

१०) हार कहीीँफाट कुनै कजाय धरन ुबएको छ?   
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क) आपन्त/साथीबाईय ख) सहकायी सॊस्था  ग) फैंक तथा ववत्तीम सॊस्था  घ) कजाय धरन 
आवश्मक नबएको   

नोट्  भाथीको प्रश्नावरीहरूको उत्तयराई भलुमाङ्कन प्रमोजनको राधग उत्तय (क) को राधग अङ्क ४, (ख) को राधग 
अङ्क ३, (ग) को राधग अङ्क २ य घ को राधग अङ्क १ बायाङ्क प्रदान गरयएको छ ।  

ख) फैंकरे गने कजाय धनवेदकको भूलमाङ्कन्  

फैंकरे तरका सूचकहरूभा अधत सयुम्ऺतराई अङ्क ४, भध्मभ सयुम्ऺतराई अङ्क ३, न्मनु 
सयुम्ऺतराई अङ्क २ य सयुम्ऺत नबएकोराई अङ्क १ ददई ऋणीको भलुमाङ्कन गनुय ऩने छ ।  

१) धधतोको ऩमायप्तता 
२) आवश्मक कागजात 

३) व्मवसामको आधथयक अवस्था 
४) उद्यभ/व्मवसामको सभबाव्मता 
५) ग्राहकको इभान्दारयता 
ग) कजाय धनवदेकको सभग्र भलुमाङ्कन्  

फैंकहरूरे फुॉदा (क) य (ख) को भलुमाङ्कनका अङ्कहरूको मोग धनकारी सवैबन्दा फढी अङ्क देम्ख 
कभ अङ्क प्राप्त गने आधायभा धनवेदकहरूको प्राथधभकताक्रभ धनधाययण गनुय ऩनेछ । 
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æअनसूुची-१२ 

(दपा १२ को उऩदपा (३) सॉग सभफम्न्धत) 
फैङ्कहरूको सूची 

(1) नेऩार फैंक धर. 
(2) यावष्डम फाम्णज्म फैंक धर. 
(3) कृवष ववकास फैंक धर. 
(4) एन.आई.धस. एधसमा फैंक धर. 
(5) प्रब ुफैंक धर. 
(6) ग्रोवर आई एभ ई फैंक धर. 
(7) रक्ष्भी फैंक धर. 
(8) कुभायी फैंक धर. 
(9) धसिाथय फैंक धर. 
(10) भाछाऩचु्रे फैंक धर. 
(11) भेगा फैंक धर. 
(12) प्राईभ कभधसयमर फैंक धर. 
(13) एबयेष्ट फैंक धर. 
(14) नेऩार ईन्बेष्टभेण्ट फैंक धर. 
(15) नेऩार फङ्गरादेश फैंक धर. 
(16) एन धस धस फैंक धर. 
(17) धसधबर फैंक धर. 
(18) सनयाईज फैंक धर. 
(19) भमु्िनाथ ववकास फैंक  

(20) ग्रीन डेबरऩभेन्ट फैंक  

(21) साॊधग्ररा डेबरऩभेन्ट फैंक 

(22) साइन येसङु्गा डेबरऩभेन्ट फैंक 

(23) ज्मोधत ववकास फैंक 

(24) गरयभा ववकास फैंक 

(25) भहारक्ष्भी ववकास फैंक 

(26) रमु्भफनी ववकास फैंक 

(27) काभना सेवा ववकास फैंक  

æ चौथो सॊशोधनद्वाया सॊशोधधत 
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अनसूुची १३ 

(दपा १२(४) सॉग सभफम्न्धत) 

नेऩार याष्ड फैंकरे फैकहरूराई ददने कजाय ऩूवयसहभतीको ऩत्रको ढाॉचा 
 

श्री,     फैक धरधभटेड     धभधत्  

गण्डकी प्रदेश कामायरम  

ऩोखया। 

 

ववषम् कजायको ऩूवय सहभती सभफन्धभा । 

 

भहाशम, 

गण्डकी प्रदेश सयकायरे कोधबड–१९ फाट प्रबाववत कृवष उद्यभ, उत्ऩादनभूरक उद्योग 
तथा ऩमयटन रगामतका सेवाभूरक व्मवसामराई जोगाउन, वटकाउन य सचुारु गनय उद्यभी तथा 
व्मवसामीराई धनब्र्माजी सयर य सरुब कजाय उऩरब्ध गयाउन जायी गयेको व्मवसाम जीवन यऺा 
कोष (सञ्चारन) कामयववधध, २०७७ रागू गयी सञ्चारन प्रवक्रमाभा यहेको व्महोया ववददतै छ । 
उि व्मवस्था फभोम्जभ कोधबड–१९ फाट प्रबाववत ऺेत्रका राधग तहाॉफाट प्रस्ताव गरयए 
फभोम्जभका देहामका कजाय शून्म प्रधतशत ब्माज दयभा अधधकतभ ३ (तीन) वषयका राधग धनभन 
शतयहरूको अधीनभा यही कजाय उऩरब्ध गयाउन कामयववधधको दपा १२ (४) फभोम्जभ एकभषु्ठ 
सहभती प्रदान गरयएको व्महोया अनयुोध गदयछु । 

क्र.स. कजायको प्रकाय  यकभ कैवपमत 

१. रघ,ु घयेर ुतथा साना उद्यभ कजाय   

२. साना ऩमयटन व्मवसाम कजाय    

३. साना मातामात व्मवसाम कजाय    

४. साना सेवा व्मवसाम कजाय   

कुर जभभा्  

अऺेरुऩी                                                       भात्र  

 

        बवदीम,  

         

नेऩार याष्ड फैक  

ऩोखया  

 

 

 

 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया थऩ 
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शतयहरु् 
(१) “व्मवसाम जीवन यऺा कोष सञ्चारन कामयववधध, २०७७” भा तोवकएका 

व्मम्ि/सभूह/पभय/कभऩनीराई भात्र कजाय प्रवाह गनुय ऩनेछ । 

(२) ऋणीरे कजायको सदऩुमोग गये नगयेको सभफन्धभा आवश्मकतानसुाय धनयीऺण गयी सोको 
अधबरेख अद्यावधधक याख्न ुऩनेछ । 

(३) “व्मवसाम जीवन यऺा कोष  सञ्चारन कामयववधध, २०७७” को ऩरयच्छेद ३ को फुॉदा ४, 

५ य ६ भा उलरेख बए अनसुाय कजाय उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  

(४) सफै ऋणीहरूको कजाय सूचना अधनवामय धरनऩुने छ। सो वाऩतको शलुक फैंकरे 
ऋणीहरूफाट असरु गनय सक्नेछ । 

(५) मस कामयववधध फभोम्जभ प्रवावहत सभऩूणय कजायहरूको धनऺेऩ तथा कजाय सयुऺण कोषफाट 
अधनवामय रुऩभा सयुऺण गयाउन ुऩनेछ । 

(६) मस कामयववधध अनसुाय प्रवाह बएका ऋणीहरूराई अधनवामयरुऩभा क्म.ुआय. कोड वा 
अन्म ववद्यतुीम भाध्मभ प्रमोग गयी बिुानी ददन/ेधरने व्मवस्था गनुय ऩनेछ  ।  

(७) मस कामयववधध अनसुाय प्रवाह बएका ऋणीहरूराई ववधबन्न प्रकायका खाता य सो सभफन्धी 
वववयण, ग्राहकराई प्रदान गरयने ववत्तीम सेवाभा राग्न ेशलुकका आधाय य सो सभफन्धी 
वववयण, फैंवकङ्ग कायोवायका राधग धनधायरयत प्रवक्रमा एवॊ कामयववधध, खाता फन्द गदाय 
अवरभफन गरयन ेप्रवक्रमा, ब्माज दय गणना गने ववधध, अग्रीभ बिुानी शलुक, सभमभा कजाय 
बिुानी नगयेभा फैंकरे गने कायवाही, ववरभफ शलुक, जरयवाना तथा हजायना, फैंवकङ्ग 
कायोवायभा हनुसक्न े सजाम तथा जरयवाना य ग्राहकरे अवरभफन गनुयऩने सतकय ता 
सभफन्धी ववषमफस्तकुो जानकायी अधनवामय गयाउन ुऩनेछ ।  

(८) “व्मवसाम जीवन यऺा कोष  सञ्चारन कामयववधध, २०७७” को अनसूुची १० अनसुाय 
बएको सभझौता ऩूणय ऩारना गनुय ऩनेछ ।  

(९) अन्म व्मवस्था “व्मवसाम जीवन यऺा कोष  सञ्चारन कामयववधध, २०७७” भा तोवकए 
फभोम्जभ हनुेछ । 

 


