
 

 

 

 

 

   गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवा 

 स्थानीय राजपत्र 

खण्ड:- ०४     संख्या:- ०७    लिलि:- २०७८/११/२३ 

            भाग - २  

लवपन्न नागररकको दिगो लजलवकोपाजजनका िालग व्यवसाय स्थापनाथज बीउप ँजी अनिुान िापिण्ड, 

२०७८ 

१. पषृ्ठभ लि: 

अलि लवपन्न िथा श्रोिको पहचँ नपुगेको िलििा, बािबालिका, अपङ्गिा, भएका व्यलि, ज्येष्ठ 

नागररक, आदिवासी/जनजालि, लसिान्िकृि वगज, लपछडा वगज, िलिि सिुिायको जीवनस्िरिा सुधार 

ल्याउने अलभप्रायिे गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािे िलिि वगज उत्थान, सशलिकरण एवं सािालजक 

सिावेलशकरणिा लवपन्न सिुिायका आर्थजक रुपिा लवपन्न िलििा र वेरोजगार युवायुविीिाई िलिि 

गरी गाउँपालिकािे सञ्चािन गने कृलि िथा पशुपािन एवं िघु उद्यििा आधाररि सीप लवकास 

िालिि प्राप्त गरेको लवपन्न सिस्यिरुिाई दिगो लजलवकोपाजजनिा टेवा पुर् याउन व्यवसाय स्थापनाथज 

बीउप ँजी अनुिान दिने व्यवस्था गनज वाञ्छनीय िलेखएकािे गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािे लवपन्न 

नागररकका िालग बीउप ँजी अनुिान िापिण्ड, २०७८ ियार गरी गाउँ कायजपालिका बैठकबाट लिलि 

२०७८।११।२३िा पाररि गरी जारी गररएको छ । 

२. उद्धशे्य: 

२.१ सीप िथा व्यवसालयक लवकास िालिि प्राप्त गरेका लवपन्न सिस्यिरुिाई ित्काि व्यवसाय    

शुरुवाि गनज सियोग गने । 
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२.२ िलिि वगजको आर्थजक सशलिकरण र दिगो लजलवकोपाजजनिा टेवा पुर् याउने । 

२.३ अनुिान प्राप्त गने िलििािरुिा दकनेर खाने बानीबाट बेचेर खाने बानीको लवकास गराउने । 

३. बीउप जँी अनिुानका आधारिरु: 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाबाट िालििका िालग लवपन्निा भएका वस्िी पलिचान गरी सिभालगिात्िक 

िेखाजोखा लवलधबाट सम्भाव्यिा अध्ययन भै छनौट भएको लवियिा िालिि प्राप्त गरेको र गररबी 

लनवारणका िालग िघु उद्यि लवकास कायजक्रि अन्िगजि सीप लवकास िालिि प्राप्त गरेका व्यलि 

हनुपछज । सो सम्बन्धिा ििेायका आधारिा अनुिान रकि उपिब्ध गराइनेछ । 

३.१ अलि लवपन्न पररवारको सिस्य हनुपने । 

३.२ सम्बलन्धि वडाको स्थायी बालसन्िा भएको हनुपने र वडाबाट लसफाररस  गररएको हनुपने । 

३.३ लसकेको लसपिाई व्यवसालयक रुपिा लनरन्िरिा दिन प्रलिवद्ध हनुपने । 

३.४ लवपन्न एकि िलििा, अपाङ्गिा भएका व्यलि, यौलनक अल्पसङख्यक भएका व्यलि वा 

वेरोजगार युवा युविीिाई प्राथलिकिािा राख्ने । 

३.५ िालििको लवियिा उत्पािनिुिक िेत्रिरु जस्िै कृलि, पशुपािन, िघु उद्यििा आधाररि 

लवियिा िालिि प्राप्त भएको हनुपने । 

४. अनिुान लविरणिा प्रदक्रया : 

४.१ गोसाईकुण्ड गाउँपालिका लभत्रका लवपन्निाको बाहल्यिा भएका वडािरुका बस्िीिरु सम्बलन्धि 

वडाको लसफाररसिा सािालजक लवकास सलिलििा पठाउने । 

४.२ साि लिक रुपिा व्यवसालयक लवकास गराउने िक्ष्य पुरा गनज लवलभन्न बस्िीिा रिकेा बदििा 

२०।२० जना िलिि वगजका िलििािरुिे आफ िरुिध्ये अध्यि उपाध्यि सलचब कोिाध्यि र 

सिस्यिरु रिकेो सिुि गठा गरी सम्बलन्धि वडाको लसफाररससलिि गाउँपालिकाको िलििा 

बािबालिका शाखािा पठाउने ।   

४.३ सि ििे िालिि प्राप्त पश्चाि् वडाको सिन्वयिा  व्यवसायका िालग आवश्यक पने कच्चा पिाथज 

सािाग्री िथा िािृजाि वा लवउ छनौट गरेको हनुपने । 

४.४ सीप िथा व्यवसालयक लवकास िालििपश्चाि् कायज सञ्चािनकै अवलधिा सम्बलन्धि वडा 

सलिलिको सिन्वयिा सि िका अध्यिको संयोजकत्विा सि ि सिस्य िध्येबाट ३ जना रिने 

गरी खररि सलिलि गठन गने । 
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४.५ खररि सालिलििे सिभालगिरुको प्रारलम्भक व्यवसालयक कायजयोजनाको आधारिा वस्िु िथा 

सेवा खररि गनुजपने । यसिा सम्बलन्धि लवियका प्रालवलधकिरुबाट परािशज सेवा लिन सदकने । 

४.६ िालिि प्राप्त सिस्यिरुिाई व्यवसाय सञ्चािनका िालग आवश्यक पने कच्चा पिाथज सािाग्री िथा 

िािृजाि खररि गनजका िालग शाखािा लवलनयोलजि िोदकएको शीिजकबाट गाउँ कायजपालिका 

बैठकिे िोदकएको अनुिान रकि चरणगि रुपिा सलिलिको खािािा  उपिब्ध गराईने । 

४.७ िघु उद्यि सीप िथा व्यवसालयक लवकास िालिि र व्यवसाय स्थापना वापि अनुिान प्राप्त गने 

सि ि वा सिस्यिे योजना िुिालबक काि नगरेिा गाउँपालिकाबाट अनुगिन गरी प्रलिवेिनका 

आधारिा सम्बलन्धि वडा कायाजियको सिन्वयिा गाउँपालिकािे बाँकी अनुिान रोक्का राख्न 

सके्नछ । 

४.८ गाउँपालिकाको सम्बलन्धि शाखा र वडा कायाजियबाट व्यवसायको लनयलिि अनुगिन र 

लनरीिणका साथै आवश्यकिा अनुसार प्रलवलधक परािशज सियोग उपिब्ध गराइने । 

५. िलैसयि: 

५.१ यो िापिण्ड गाउँपालिका/ वडा कायजिय र सम्बलन्धि टोि लवकास संस्था /िलििा 

सिुि/संस्थाको साझा िागजिशजन िो । यसिे लवपन्न िथा िलिि वगजको आर्थजक सशलिकरणका 

िाध्यिबाट दिगो जीलवकोपाजजनिा टेवा पुगेको हनेछ । 

५.२ एकपटक वस्िुगि सियोग वा नगि अनुिान पाइसकेको सिस्यिाई सािान्यिया सोिी विज पुन: 

अनुिानको रकि उपिब्ध गराइने छैन, िर उत्कृष्ट व्यवसायीिाई प्रोत्सािन गनज थप अनुिान 

उपिब्ध गराउन भने यस िापिण्डिे कुनै बाधा पाने छैन । 

 

आज्ञािे, 

ििुेन्र चालम्िङ 

प्रिुख प्रशासकीय अलधकृि 

             

  


