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.........................
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मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास काययक्रम
सञ्चालन रनदेशि कशका, २०७८
प्रस्तािना :
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रे खामुरनका समुदेशाय र बेरोजगार व्यकक्तहरुलाई

स्थानीय स्तरमा उपलब्ि श्रोत सािन र

रसपमा आिाररत उद्यमको माध्यमबाट रोजगारी श्रृजना गनय, रनिायहमुखी परभपरागत
कृवषलाई व्यिसावयक कृवषमा रूपान्द्तरण गनय, व्यिसावयक पशुपंक्षी पालनको विकास र
प्रिर्द्यन गनय, पययटन व्यिसायको विकास र प्रिर्द्यन गनय, िन पैदेशािारमा आिाररत
उद्यम व्यिसाय लगायतका अन्द्य विरभन्द्न क्षेत्रको उद्यम व्यिसायमा आकवषयत गरी
उनीहरुको आरथयक समृवर्द् गनय आिश्यक भएकोले, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,
२०७४ को पररच्छे देश -१५ देशफा १०२ को उपदेशफा (२)

अनुसार यस ... ... ...

महानगरपारलका/ उपमहानगरपारलका/ नगरपारलका/ गाउाँपारलकाले मेयर/ उपमेयर/
अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास काययक्रम सञ्चालन रनदेशि कशका, २०७८ जारी
गररएको छ ।

पररच्छे देश -१
प्रारकभभक

१. सं कक्षप्त नाम र प्रारभभः
(क) यो

रनदेशि कशकाको

नाम

"मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष

उद्यमशीलता

विकास काययक्रम सञ्चालन रनदेशि कशका, २०७८" रहेको छ ।
(ख) यो रनदेशि कशका तुरुन्द्त प्रारभभ हुनछ
े ।
२. पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविरिमा,(क) "अनुगमन सरमरत" भन्द्नाले स्थानीय तहले योजनाहरुको अनुगमन गनयको
लारग गठन गरे को अनुगमन सरमरत/उपसरमरत सभझनु पछय।
(ख) "उद्यम विकास सरमरत" भन्द्नाले देशफा १३ बमोकजम गठठत उद्यम विकास
सरमरत सभझनु पछय ।
मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
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(ग) "उद्यमशीलता विकास तारलम िा व्यिासाय शुरु तथा सुिार तारलम
"भन्द्नाले व्यिसाय स्थापना तथा सञ्चालनको लारग आिश्यक उत्प्रेरणा
तथा व्यिसावयक ज्ञान प्रदेशान गनि उद्देश्यले प्रदेशान गररने तारलम सभझनु
पछय।
(घ) "उद्यमी" भन्द्नाले नाफा कमाउने उद्देश्यले प्रचरलत कानून बमोकजम देशताय
गरी उद्योग व्यिसाय सञ्चालन गनि व्यकक्त िा समूह सभझनु पछय।
(ङ) "एडभान्द्स तारलम" भन्द्नाले एक पटक सीप विकास तारलम रलई व्यिसाय
सञ्चालन गरररहेका उद्यमीलाई उनीहरुको स्तरोकन्द्तको लारग सोही विषयमा
ठदेशइने पुनतायजगी तथा उच्च स्तरको तारलम सभझनु पछय र सो शब्देशले
आिारभूत सीप प्राप्त उद्यमीलाई ठदेशइने थप तारलमलाई समेत जनाउाँछ।
(च) "काययक्रम िा यस काययक्रम" भन्द्नाले मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष
उद्यमशीलता विकास काययक्रम सभझनु पछय ।
(छ) "काययक्रम

सं योजक"

भन्द्नाले

देशफा

५

बमोकजम

काययक्रमको

समग्र

व्यिस्थापन र सं योजन गनय छनौट भएको काययक्रम सं योजकलाई सभझनु
पछय ।
(ज) "काययपारलका" भन्द्नाले स्थानीय तहको काययपारलका सभझनु पछय ।
(झ) "कायायलय" भन्द्नाले काययपारलकाको कायायलय सभझनु पछय ।
(ञ) "गरीब" भन्द्नाले नेपाल सरकारले समय-समयमा तोकेको राक्िय िा
क्षेत्रगत गरीबीको रे खामुरन रहेका व्यकक्त िा पररिार सभझनु पछय र सो
शब्देशले नेपाल सरकारले गरीबीको पवहचान खुल्ने गरी वितरण गरे को
पररचयपत्र प्राप्त व्यकक्त िा पररिारको सदेशस्यलाई समेत जनाउाँछ।
(ट) "गरीबीको रे खा" भन्द्नाले नेपाल सरकारले समय-समयमा तोकेको राक्िय
गरीबीको रे खा सभझनु पछय ।
(ठ) "जेसीएमआईएस"

भन्द्नाले

काययक्रमको

लारग

प्रयोग

गररएको

लै वङ्गक

समानता तथा सामाकजक समािेशी व्यिस्थापन सूचना प्रणाली (Gender
and

Social

Inclusion

Management

Information

System

अंग्रज
े ी छोटो रुप GESI-MIS सभझनु पछय र सो शब्देशले स्थानीय तहले
व्यिस्थापन

गनि

एकीकृत

पोटयल

िा

अन्द्य

यस्तै

प्रकृरतको

सूचना

व्यिस्थापन प्रणालीलाई समेत जनाउाँछ।
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(ड) "प्रविरि हस्तान्द्तरण" भन्द्नाले व्यिसाय सञ्चालन, विस्तार तथा स्तरोकन्द्त
गनयको लारग आिश्यक पनि उपकरण िा मेरसन उपलब्ि गराउने कायय
सभझनु पछय र सो शब्देशले त्यस्तो मेरसन उपकरण खररदेश गनयको लारग
लागत साझेदेशारीमा सहयोग गनि काययलाई समेत जनाउाँछ।
(ढ) "बजारीकरण" भन्द्नाले लघु उद्यमीले उत्पादेशन गरे का िस्तुहरुको मूल्य
रनिायरण, प्रिर्द्यन तथा वितरण प्रणालीसाँग सभबकन्द्ित उपभोक्ता केकन्द्रत
कृयाकलाप सभझनु पछय।
(ण) "लघु उद्यम" भन्द्नाले औद्योरगक व्यिसाय ऐन, २०७६ को देशफा १७ को
उपदेशफा (१) को खण्ड (क) बमोकजमको लघु उद्यम सभझनु पछय ।
(त)

"लघु उद्यम विकास (मेड) मोडेल" भन्द्नाले मागमा आिाररत उद्यम
विकासको लारग सामाकजक पररचालन, उद्यमशीलता विकास तारलम, सीप
ाँ , प्रविरिमा पहुाँच, बजारीकरण र
विकास तारलम, वित्तीय सेिामा पहुच
व्यिसावयक परामशय सेिा समेतको एकीकृत सेिा प्रदेशान गरी लघु उद्यमीको
श्रृजना र स्तरोकन्द्त गनि पर्द्रत सभझनु पछय ।

(थ) "शाखा" भन्द्नाले कायायलय अन्द्तगयतको उद्योग हेनि गरी तोवकएको शाखा,
उपशाखा िा इकाइय सभझनु पछय।
(देश)

"सहजकताय" भन्द्नाले लघु उद्यमको स्थापना, विकास तथा प्रिर्द्यन गनयका
लारग

देशफा

७

बमोकजम

छनौट

भएका

उद्यम

विकास

सहजकताय

(Enterprise Development Facilitator- EDF) सभझनु पछय र

सो शब्देशले उद्यम विकास सहयोगीलाई समेत जनाउाँछ ।
(ि) "साझा सुवििा केन्द्र (उद्यम घर)" भन्द्नाले देशफा २८ बमोकजम स्थापना
भएको साझा सुवििा केन्द्र (उद्यम घर) सभझनु पछय ।
(न)

"सीप विकास तारलम" भन्द्नाले व्यिसाय स्थापना, विकास तथा प्रिर्द्यनका
लारग आिश्यक पनि प्राविरिक सीपमूलक तारलम सभझनु पछय।

(प)

"स्तरोकन्द्त" भन्द्नाले उत्पादेशन,

गुणस्तर, प्याकेकजङ्ग,

पूंजी,

मुनाफा,

रोजगार जस्ता पक्षमा उद्यममा देशे कखने सकारात्मक पररितयन सभझनु पछय।
(फ) "स्थानीय तह िा पारलका " भन्द्नाले यस ... ... महानगरपारलका/
उपमहानगरपारलका/ नगरपारलका/ गाउाँपारलका सभझनु पछय।
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पररच्छे देश -२

काययक्रम कायायन्द्ियन र लकक्षत समूह
३. काययक्रमको कायायन्द्ियन: यस रनदेशि कशका बमोकजम काययक्रम कायायन्द्ियन गनि

सभपूणय कजभमेिारी यस ... ... ... महानगरपारलका/ उपमहानगरपारलका/
नगरपारलका/ गाउाँ पारलकाको हुनेछ ।

४. लकक्षत समूहः यस काययक्रमले उद्यम व्यिसाय नगरे का व्यकक्तहरुलाई नयााँ
उद्यमी बनाउनेछ र उद्यम सञ्चालन गरररहे का उद्यमीलाई परन थप सहयोग
गरी उद्यमको स्तरोकन्द्त गराउन सहयोग गनिछ। जसको लारग रनभन
बमोकजमको लकक्षत समूह हुनछ
े न्।
(१) नयााँ उद्यमी श्रज
ृ नाको लारग लकक्षत समूह:(क) यस पारलका क्षेत्ररभत्र बसोबास गनि गरीबीको रे खामुरन रहे का उद्यमी
बन्द्न ईच्छु क व्यकक्त।

(ख) िैदेशेकशक रोजगारीबाट फवकयएका िा स्िदेशे शमा रोजगारी गुमाएका
बेरोजगार युिाहरु।

(ग) विगतमा लघु उद्यम स्थापनाको लारग गररएको सहयोग मध्ये विरभन्द्न
कारणले उद्यम श्रृजना सभबकन्द्ि आंकशक सहयोग मात्र प्राप्त गरे का र
उद्यम सञ्चालन गररनसकेका तर थप सहयोग र उत्प्रेरणा प्राप्त भएमा
उद्यम व्यिसाय सञ्चालन गनि सभभावित लघु उद्यमी।

(घ) पारलका स्तरमा रहे का विरभन्द्न कृवष समूह िा सहकारीमा आिर्द्
भएका, रनिायहमुखी कृवष िा पशुपालन गरररहे का र उद्यमी बन्द्ने
चाहना राख्ने ईच्छु क सदेशस्यहरु।

(२) स्तरोकन्द्तको लारग लकक्षत समूह:-

(क) यस पारलकाको आरथयक तथा प्राविरिक सहयोगमा र मेड्पा काययक्रम
अन्द्तगयत विगत ३ आरथयक बषयरभत्र श्रृजना भई आफ्नो उद्यम व्यिसाय
सञ्चालन गरररहे का र स्तरोकन्द्तको आिश्यक्ता भएका उद्यमी।

(ख) विरभन्द्न

सरकारी

तथा

गैर-सरकारी

सं घ-सं स्थाको

आरथयक

तथा

प्राविरिक सहयोगमा श्रृजना भई उद्यम व्यिसाय सञ्चालन गरररहे का
र स्तरोकन्द्तको आिश्यक भएका उद्यमी।

मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
काययक्रम सञ्चालन रनदेशिकशका, २०७८ (नमूना) बागमती प्रदेशे श

(ग) स्िस्फूतय रुपमा उद्यम स्थापना गरी यस पारलकामा देशताय भएका र
आफ्नो उद्यमलाई स्तरोकन्द्त गनय चाहने उद्यमी।

(घ) व्यािसावयक उद्यमी बन्द्न चाहने कृवष समूह अन्द्तगयतका कृषक र
सहकारी सदेशस्य।

(३) देशफा ४ को उपदेशफा (१) र उपदेशफा (२) बमोकजमका नयााँ उद्यमी श्रृजना
िा स्तरोकन्द्तको लारग उद्यमी छनौट गदेशाय कभतीमा सत्तरी प्ररतशत मवहला र
कभतीमा साठी प्ररतशत (१६-४० िषयसभमको) युिा समािेश हुने गरी
छनौट

गररनेछ।

स्तरोकन्द्तको

सहयोग

प्राकप्तका

लारग

देशताय

भएका

उद्यमीलाई मात्र स्तरोकन्द्त सहयोग प्रदेशान गररनेछ।

पररच्छे देश -३
कमयचारी व्यिस्थापन र पूि य तयारी
५. काययक्रमको सं योजक छनौट: (१) काययक्रमको समग्र सं योजन र प्रभािकारी
कायायन्द्ियनको लारग स्थानीय तहले एक जना योग्यता पुगेको व्यकक्तलाई
काययक्रम सं योजकको रूपमा करारमा रनयुक्त गनय सक्नेछ ।
(२) उपदेशफा (१) बमोकजम रनयुक्त भएको काययक्रम सं योजकले
स्थानीय तहमा उद्यम र उद्यमशीलताको विकासको लारग अन्द्य रनकायबाट
सञ्चारलत काययक्रमको समेत समन्द्ियको भूरमका रनिायह गनुय पनिछ।
(३)

काययक्रम सं योजकको कायय वििरण अनुसूची -१ मा उल्ले ख भए

बमोकजम हुनेछ।

(४)
कायायलयले

यस देशफा बमोकजम छनौट भएको काययक्रम सं योजकसाँग
काययक्रम

सञ्चालन

सभबन्द्िमा

आिश्यक

करार

सभझौता

गनिछ।
(५)

कायायलयले उपदेशफा (४) बमोकजम करार सभझौता गदेशाय

काययसभपादेशन नरतजामा आिाररत हुने गरी गनुय पनिछ ।
(६)

यस रनदेशि कशकामा अन्द्यत्र जनसुकै कुरा ले कखएको भए तापरन

पारलकाको अनुगमन सरमरतले अनुगमन गदेशाय कायययोजना अनुरूप कायय
सञ्चालन नभएको पाइएमा उद्यम विकास सरमरतको रनणयय बमोकजम
मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
काययक्रम सञ्चालन रनदेशिकशका, २०७८ (नमूना) बागमती प्रदेशे श

कायायलयले सभबकन्द्ित काययक्रम सं योजकसाँग गररएको सभझौता भङ्ग गनय
सक्नेछ । तर त्यसरी सभझौता भङ्ग गनुय अकघ सभबकन्द्ित व्यकक्तलाई
सफाइयको मुनारसि मौका ठदेशनु पनिछ ।
(७)

उपदेशफा (६)

बमोकजम काययक्रम

सं योजकसाँग

गररएको

सभझौता भङ्ग भएमा उपदेशफा (१) बमोकजम छनौट गदेशाय योग्यताक्रमको
देशोस्रो क्रममा रहे को काययक्रम सं योजकको उमेदेशिारसाँग सभझौता गरी
काययक्रम सञ्चालन गनुय पनिछ ।
६. काययक्रम सं योजकको योग्यता: (१) देशफा

५

बमोकजम

काययक्रम

सं योजक

रनयुक्त गदेशाय मान्द्यता प्राप्त विश्िविद्यालयबाट समाजशास्त्र, राजनीरतशास्त्र,
अथयशास्त्र िा अन्द्य कुनै परन विषयमा स्नाकोत्तर उतीणय गरी ककभतमा पााँच
बषय लघु उद्यम विकास, आयआजयन बृवर्द् िा सामाकजक पररचालन सभबकन्द्ि
काम गरे को, िा
(२)

मान्द्याता

प्राप्त

विश्िविद्यालयबाट

समाजशास्त्र,

राजनीरतशास्त्र, अथयशास्त्र िा अन्द्य कुनै विषयमा स्नातक तह उतीणय गरी
ककभतमा आठ िषय लघु उद्यम विकास, आयआजयन िृवर्द् िा सामाकजक
पररचालन सभबकन्द्ि काम गरे को, िा
(३)

मान्द्याता

प्राप्त

विश्िविद्यालयबाट

समाजशास्त्र,

राजनीरतशास्त्र, अथयशास्त्र िा अन्द्य कुनै परन विषयमा स्नातक तह उतीणय
गनुक
य ो साथै लघु उद्यम रसप विकास तालीम रस.वट.ई.रभ.वट. (CTEVT)
बाट ककभतमा तह देशुई िा तह तीन पास गरे को िा प्राविरिक एस.एल.रस.
उतीणय गरे को िा उद्यमशीलता सभबकन्द्ि रडप्लोमा कोषय गरे को र तीन िषय
लघु उद्यम विकास, आयआजयन िृवर्द् िा सामाकजक पररचालन सभबकन्द्ि
काम गरे को हुन ु पनिछ।
७. उद्यम विकास सहजकतायको छनौट: (१)

स्थानीय

तहले

काययक्रम

सञ्चालनको लारग देशफा ८ बमोकजमको योग्यता पुगेका व्यकक्तहरू मध्येबाट
प्ररत्पिायको आिारमा तारलम प्राप्त उद्यम विकास सहजकताय छनौट गनुय
पनिछ।
मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
काययक्रम सञ्चालन रनदेशिकशका, २०७८ (नमूना) बागमती प्रदेशे श

(२)

उपदेशफा

(१)

बमोकजम

सहजकताय

छनौट

गदेशाय

देशे हाय

बमोकजमको सङ्खख्यामा गनुय पनिछः(क) नयााँ लघु उद्यमी श्रृजना र स्तरोकन्द्तको गरी जभमा लक्ष्य िावषयक
सत्तरी जना सभमको लारग ककभतमा एक जना,

(ख) नयााँ लघु उद्यमी श्रृजना र स्तरोकन्द्तको गरी जभमा लक्ष्य िावषयक

सत्तरी जनाभन्द्देशा बढी र एक सय चारलस जनासभमको लारग
ककभतमा देशुई जना,

(ग) नयााँ लघु उद्यमी श्रृजना र स्तरोकन्द्तको गरी जभमा लक्ष्य िावषयक एक

सय सत्तरी जनाभन्द्देशा बढी भएमा प्ररत सत्तरर जनाको लारग ककभतमा
एक जनाका देशरले हुने गरी।
(३)

सहजकतायको कायय वििरण अनुसूची -२ मा उल्लेख भए

बमोकजम हुनेछ ।
(४)

यस देशफा बमोकजम छनौट भएका सहजकतायसाँग कायायलयले

काययक्रम सञ्चालन सभबन्द्िमा आिश्यक करार सभझौता गनिछ ।
(५)

यस देशफामा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा ले कखएको भए तापरन कुनै

सहजकताय पारलकामा काययरत भएमा रनजलाई नै पररचालन गनय सवकनेछ ।
यसरी पररचालन गररने सहजकतायहरुले उद्यमशीलता सभबकन्द्ि तारलम प्राप्त
नगरे को भएमा उक्त तारलमको व्यिस्था पारलकाले गनिछ।
(६)

कायायलयले उपदेशफा (५) बमोकजम करार सभझौता गदेशाय

काययसभपादेशन नरतजामा आिाररत हुने गरी गनुय पनिछ ।
(७)
पारलकाको

यस रनदेशि कशकामा अन्द्यत्र जनसुकै कुरा ले कखएको भए तापरन
अनुगमन

सरमरतले

काययक्रमको

कायायन्द्ियनको

सभबन्द्िमा

अनुगमन गदेशाय कायययोजना अनुरूप कायय सञ्चालन नभएको पाइएमा उद्यम
विकास सरमरतको रनणयय बमोकजम सभबकन्द्ित सहजकतायसाँग गररएको सभझौता
भङ्ग गनय सवकनेछ । तर त्यसरी सभझौता भङ्ग गनुय अकघ सभबकन्द्ित
सहजकतायलाई सफाइयको मुनारसि मौका ठदेशइनेछ ।
(८)

उपदेशफा (७) बमोकजम सहजकतायसाँग गररएको सभझौता भङ्ग

भएमा कायायन्द्ियन हुन बाकी कृयाकलाप सञ्चालन गनयको लारग उपदेशफा
मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
काययक्रम सञ्चालन रनदेशिकशका, २०७८ (नमूना) बागमती प्रदेशे श

(१) बमोकजम सहजकताय छनौट गदेशाय बैककल्पक योग्यताक्रमको पवहलो
क्रममा रहे को सहजकतायसाँग सभझौता गरी काययक्रम सञ्चालन गररनेछ ।
८. उद्यम विकास सहजकतायको योग्यता: सहजकतायको योग्यता देशे हाय बमोकजम
हुनेछ:(क)

प्राविरिक कशक्षा तथा व्यािसावयक तारलम पररषद् (रसवटइरभटी) बाट
मान्द्यता प्राप्त उद्यम विकास सहजकताय सभबन्द्िी रडप्लोमा कोषय
उत्तीणय गरे को, िा

(ख)

प्राविरिक कशक्षा तथा व्यािसावयक तारलम पररषद्बाट उद्यम विकास
सहजकताय सीप परीक्षण तह २ िा ३ उत्तीणय गरे को, िा

(ग)

प्राविरिक कशक्षा तथा व्यािसावयक तारलम पररषद्बाट मान्द्यता प्राप्त
उद्यम

विकास

सहजकताय

सभबन्द्िी

प्राविरिक

प्रिेकशका

परीक्षा

(वटएसएलसी) उत्तीणय गरे को ।
९. उद्यम विकास सहयोगी पररचालन गनय सक्ने: (१)

यस

रनदेशि कशकामा

अन्द्यत्र

जुनसुकै कुरा ले कखएको भए तापरन देशफा ८ अनुसारको योग्यता पुगेको कुनै
सहजकतायको

आिेदेशन

नपरे मा

देशे हायको

योग्यता

भएको

व्यकक्तलाई

कायायलयले सेिा करारमा रनयुक्त गरी उद्यम विकास सहयोगीको रूपमा
पररचालन गरी काययक्रम सञ्चालन गनय सक्नेछ ।
(क) प्रविणता प्रमाणपत्र तह िा सो सरह उत्तीणय गरे को र
(ख) उद्यम तथा उद्यमशीलता विकास, आयआजयन, सामाकजक पररचालन
िा सीप विकासको क्षेत्रमा कभतीमा देशुई िषयको अनभ ुि भएको,
(२)

उपदेशफा (१) बमोकजम करार सभझौता गनि व्यकक्तलाई

स्थानीय तहले नेपाल सरकारको मेड मोडेल अनुसारको उद्यमशीलता विकास
सभबकन्द्ि तारलम (व्यिसाय शुरु तथा सुिार तारलम) ठदेशने व्यिस्था रमलाउनु
पनिछ ।
(३)

उपदेशफा (१) बमोकजम करार सभझौता गररएको र उपदेशफा

(२) बमोकजमको

अरभमूकखकरण िा तारलम रलएका जनशकक्तले उद्यम
मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
काययक्रम सञ्चालन रनदेशिकशका, २०७८ (नमूना) बागमती प्रदेशे श

विकास सहयोगीको रुपमा उद्यम विकास सहजकतायले गनुय पनि भरन अनुसूची
-२ मा उल्ले ख भएको कायय गनुय पनिछ ।
१०.

कमयचारी छनौट गररसक्नु पनि अिरि र सभझौताको भयादेश थप: (१)
कायायलयले काययक्रम सन्द्चालन गनि प्रयोजनको लारग प्रथम् चौमावषक
अिरिरभत्र सभभि भएसभम रछटो आिश्यक काययक्रम सं योजक र उद्यम
विकास सहजकताय छनौट गररसक्नु पनिछ। एक पटक छनौट भई काम
गररसकेका सं योजक र सहजकतायलाई उनीहरुको कामको मुल्याङ्कनको
आिारमा आगामी आरथयक बषयको लारग समेत सभझौता थप गनय सवकनेछ ।
(२)

उपदेशफा (१) मा जे-जस्तो उल्लेख गररएको भए तापरन

काययक्रम सं योजक र सहजकतायको छनौट प्रकृया, रनयुकक्त र भयादेश थप
गदेशाय यस पारलकाको करार कमयचारी रनयुकक्त सभबकन्द्ि व्यिस्थामा नबाकझने
गरी हुनेछ।
११. कमयचारीको सेिा सुवििा सभबकन्द्ि व्यिस्था: काययक्रम सं योजक र उद्यम
विकास सहजकताय िा उद्यम विकास सहयोगीहरुको सेिा सुवििाहरु यस
महानगरपारलका/उपमहानगरपारलका/

नगरपारलका/गाउाँ पारलकाको

कमयचारी करारमा पदेशपूरतय गनि नीरत रनयम र पर्द्रत बमोकजम हुनेछ ।
१२. सभपकय व्यकक्त (फोकल पसयन) तोक्नु् पनि: प्रमुख प्रशासकीय अरिकृतले उद्योग
हे नि महाशाखा/शाखा/इकाइय प्रमुख िा सो शाखाको अन्द्य कमयचारीलाई यो
काययक्रम सञ्चालन गनयको लारग सभपूणय कजभमेिार हुने गरी रनजले पूरा
गनुप
य नि कजभमेिारीसवहत सभपकय व्यकक्त (फोकल पसयन) को रूपमा कामकाज
गनय तोवकने छ।
१३. कायययोजना तयारी र तारलम सामाग्री व्यिस्थापन: (१)

यस

रनदेशि कशकामा

बमोकजम काययक्रम सञ्चालनको लारग फोकल पसयनको अग्रसरतामा शाखाले
अनुसूची -३ मा उल्लेख भए बमोकजमको ढााँचामा कायययोजना तयार गरी
प्रमुख प्रशासकीय अरिकृत समक्ष पेश गनुय पनिछ ।
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(२)

उपदेशफा (१) बमोकजमको कायययोजना तयार गदेशाय शाखाले

सभबकन्द्ित स्थानीय तहको योजना र आरथयक प्रशासन हे नि शाखासाँग समेत
समन्द्िय गनुय पनिछ ।
(३)

उपदेशफा

(१)

बमोकजम

पेश

हुन

आएको

कायययोजना

मुनारसब देशे कखएमा प्रमुख प्रशासकीय अरिकृतले उद्यम विकास सरमरतको
समेत राय रलई स्िीकृत गरी कायायन्द्ियनको लारग सभबकन्द्ित शाखामा
पठाउनु पनिछ ।
(४)

स्थानीय तहले लघु उद्यम, आयआजयन, रोजगारी श्रृजना,

िगय समदेशुाय लकक्षत काययक्रम, उद्यमशीलता विकास तथा सीप विकास
तारलम शीषयकमा छु ट्याएको रकमबाट लघु उद्यम विकास (मेड) मोडे ल
अनुरुप उद्यमी श्रृजना र स्तरोकन्द्त गनयको लारग काययक्रम तथा कायययोजना
स्िीकृत गरी यसै काययविरि बमोकजम कायायन्द्ियन गनय सवकनेछ।
(५)

व्यिसाय शुरु तथा सुिार (SIYB) तारलमको टु लवकटको

देशुई सेट ... ... महाशाखा/शाखा/इकाइयले समयमा नै व्यिस्थापन गनुय
पनिछ।

पररच्छे देश -४
उद्यम विकास सरमरत र अनुगमन सरमरत सभबकन्द्ि व्यिस्था
१४. उद्यम विकास सरमरतको गठनः (१) काययक्रम कायायन्द्ियनलाई प्रभािकारी
बनाउन यस स्थानीय तहमा देशे हाय बमोकजमको उद्यम विकास सरमरत रहनेछ:(क)

सं योजक

: काययपारलकाको प्रमुख/अध्यक्ष,

(ख)

सदेशस्य

: काययपारलकाको उपप्रमुख/उपाध्यक्ष,

(ग)

सदेशस्य

: काययपारलकाको प्रमुख प्रशासकीय अरिकृत,

(घ)

सदेशस्य

: सं योजकले तोकेको एक जना मवहला िडा सदेशस्य,

(ङ)

सदेशस्य

: सं योजक, आरथयक तथा योजना सभबन्द्िी विषय हेनि
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सरमरत,
(च)

सदेशस्य

: स्थानीय तहमा भएका वित्तीय सं स्था, सहकारी र लघु
उद्यमी सं जाल मध्येबाट सं योजकले तोकेको एक जना
मनोरनत मवहला उद्यमी र

(छ)

ु िा फोकल
सदेशस्य-सकचि : उद्योग हेनि माहाशाखा/शाखा/इकाइय प्रमख
पसयन ।

(२) उद्यम विकास सरमरतको बैठक सं योजकले तोकेको रमरत, समय

र स्थानमा आिश्यक्ता अनुसार ककभतमा प्रत्येक देशुई मवहनामा एक पटक बस्नु
पनिछ ।

(३) उद्यम विकास सरमरतको सदेशस्य-सकचिले उद्यम विकास सरमरतको

अध्यक्षसाँग परामशय गरी काययपारलकाको सदेशस्य, सभबकन्द्ित स्थानीय तहको
सभाको सदेशस्य,

विशेषज्ञ,

विज्ञ,

स्थानीय तहमा काययरत

सं घ-सं स्थाको

प्ररतरनरि िा कायायलयको प्ररतरनरि िा अन्द्य पदेशारिकारीलाई सरमरतको बैठकमा
आमन्द्त्रण गनय सक्नेछन् ।

(४) उद्यम विकास सरमरतको बैठक सभबन्द्िी खचयको नमयस पारलकाको

रनयमानुसार हुनेछ।

१५. उद्यम विकास सरमरतको काम, कतयव्य र अरिकार: यस रनदेशि कशकामा अन्द्यत्र
उल्लेकखत काम, कतयव्य र अरिकारको अरतररक्त उद्यम विकास सरमरतको
काम, कतयव्य र अरिकार देशे हाय बमोकजम हुनेछ :(क) यस काययक्रमको लारग योजना तजुम
य ाको माध्यमबाट आिश्यक बजेट
विरनयोजन गरी नगर/गाउाँ सभामा स्िीकृरतको लारग पेश गनि र स्िीकृरत
योजनालाई कायायन्द्ियन गनय सभबकन्द्ित शाखालाई रनदेशि शन ठदेशने,
(ख) उद्यम विकास काययक्रमलाई थप प्रभािकारी बनाउन घरे ल ु तथा साना
उद्योग कायायलय, कजल्ला समन्द्िय सरमरत र पारलकामा काययरत अन्द्य
सरकारी िा गैर सरकारी सं घ-सं स्थासाँग समन्द्िय गनि,
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(ग) यस

काययक्रमको

थप

प्रभािकाररताको

लारग

सभबकन्द्ित

शाखाको

ाँ बेला बेलामा सरमक्षा गरी कुनै समस्या भए समािानको
कमयचारीहरुसग
लारग सहयोग गनि,
(घ) काययक्रमलाई वितरणमुखी हुन नठदेशन र यसलाई नरतजामूलक बनाउनको
लारग पारलकामा भएको आरथयक श्रोत र जनशकक्तको आिारमा तपरसल
बमोकजमको आिारहरुलाई ध्यान ठदेशई एक आरथयक िषयको लारग कुनै
रनकश्चत िडाहरु मात्र छनौट गरी काम गनि व्यिस्था रमलाउने,
(अ) लकक्षत समूहको उपकस्थरत, बेरोजगारीको अिस्था र गरीबीको
कस्थरत,

(आ) लघु उद्यमको लारग उपलब्ि हुने श्रोत, कच्चा पदेशाथयको अिस्था र
सं भाव्य उत्पाठदेशत िस्तु िा सेिाको बजारको सभभाव्यता,

(इय) लघु उद्यमीको लारग उपलब्ि हुने सभभाव्य अिसरहरू,

(ङ) काययक्रमहरूको साियजरनक ले खापरीक्षण,

ु ाइय जस्ता
साियजरनक सुनि

काययक्रम आयोजना गरी जिाफदेशे वहता र पारदेशकशयता सुरनश्चत गनि,
(च) यस काययक्रमको सभपूणय सूचनाहरु डाटाबेस सफ्टिेयर (GESI MIS
System) मा प्रवि्ट गनय रनदेशि शन ठदेशनुको साथै प्रवि्ट भए नभएको
सुरनकश्चत गनि,
(छ) काययक्रम कायायन्द्ियनको क्रममा आइपनि बािा अड्चन फुकाउने,

१६. काययक्रमको अनुगमन र प्रगरत प्ररतिेदेशन: (१) सभबकन्द्ित स्थानीय तहमा विरभन्द्न
योजनाहरुको अनुगमन गनयको लारग गठन भएको अनुगमन सरमरतले नै अनुसूची
-९ को अनुगमन फाराममा आिाररत भई यस काययक्रमको अनुगमन गनिछ।
(२) उपदेशफा (१) अनुसारको अनुगमन सरमरतको अलािा उद्यम
विकास सरमरत, सभबकन्द्ित िडा प्ररतरनरि र शाखाको कमयचारीहरुले रनयरमत
अनुगमन गनिछन् ।
(३) अनुगमन देशुई तरीकाले गनय सवकनेछ :(क)

अनुगमनकताय प्रत्यक्ष वफल्डमा गएर अनुगमन गनि।

मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
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(ख)
(४)

कायायलयमा

सूचना

व्यिकस्थत

गनयको

लारग

व्यिस्था

गररएको जेसीएमआईएसको प्रयोग गरी अनुगमन गनि ।

पारलकाको उद्योग हेनि महाशाखा/शाखा/इकाईले काययक्रम

सं योजक, उद्यम विकास सहजकताय र फोकल पसयनको सहयोगमा अनुसूची -

१० अनुसारको फाराममा रनयरमत प्रगरत प्ररतिेदेशन उद्यम विकास सरमरतलाई
पेश गनुय पनिछ।

पररच्छदेश -५
नयााँ लघु उद्यमी श्रृजना नीरत तथा काययक्रम कायायन्द्ियन प्रकृया
१७. नयााँ लघु उद्यमी श्रज
ृ नाको लारग एकीकृत सेिाको नीरत: गरीब र पछारड परे को
िगयलाई उद्यमी बनाउन कुनै एक िा देशुई िटा सेिा ठदेशएर मात्र नपुग्ने भएकोले
एउटै व्यकक्तलाई एकीकृत सेिा ठदेशनु पनि हुन्द्छ।त्यसैले अनुसूची -४ मा उल्लेख
भए बमोकजमको लघु उद्यम

विकास मोडेल (मेड मोडे ल) अनुरूप (i)

सामाकजक पररचालन, (ii) उद्यमशीलता विकास तारलम, (iii) सीप
विकास तारलम, (iv) वित्तीय सेिामा पहुाँच, (v) प्रविरिमा पहुाँच, (vi)
बजारीकरणमा सहयोग तथा व्यािसावयक परामशय जस्ता ६ िटा सेिाहरुलाई
एकीकृत रुपमा प्रदेशान गररने नीरत रलइनेछ ।
१८. लघु उद्यम विकासको लारग सामाकजक पररचालन गररने (नयााँ उद्यमी श्रृजनाको पवहलो चरण) :
नयााँ उद्यमी श्रृजनाको लारग िातािरण श्रृजना गनय सबैभन्द्देशा पवहला सामाकजक
पररचालनसाँग सभबकन्द्ित रनभन अनुसारको कृयाकलापहरु सञ्चालन गररने छ।
(१) सहभारगतात्मक ग्रामीण लेखाजोखा (PRA):
काययक्रम सञ्चालन गनय सोचेको स्थानमा के-कस्तो श्रोत सािनहरु छ,
त्यस समुदेशायको कुन कुन कामको लारग कुन कुन स्थानमा गरतकशलता
हुन्द्छ, सबैभन्द्देशा गरीब, मध्यम र आरथयक अिस्था सभपन्द्न भएको घर
पररिार कुन हो, उद्यम सञ्चालनको लारग कुन कुन मौषम उपयुक्त हुन्द्छ
ईत्याठदेश

सूचना

सं कलनको

लारग

सहभारगतात्मक

ग्रामीण

ले खाजोखा

सञ्चालन गररने छ। त्यसको लारग तलका विरिहरु अपनाइने छ।
(क)

सामाकजक नक्शा (Social Map)
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(ख)

श्रोत नक्शा (Resource Map)

(ग)

सभपन्द्नता स्तररकरण (Well-being Ranking)

(घ)

मौसमी पात्रो (Seasonal Calender)

(ङ)

गरतकशल नक्शा (Mobility Map)

(च)

रोटी कचत्र िा भेन डायग्राम (Circle/Venn Diagram)

(२) घरिुरी सििक्षण:
नयााँ उद्यमी श्रृजना गनि क्रममा घर पररिारहरुको िावषयक प्ररतव्यकक्त आय
रनकाली

गरीबीको

रे खामुरनको

व्यकक्तलाई

उद्यमी

बनाउन

पवहलो

प्राथरमकता ठदेशइने छ, त्यसपरछ क्रमश: मध्यम आय भएको र अन्द्य
व्यकक्तहरुलाई अिसर ठदेशइने छ । उनीहरुको हालको ईच्छा के छ,
उनीहरुसाँग के कस्ता सीप तथा अनुभि छन् भन्द्ने कुराको जानकारी
रलइने छ । त्यसको लारग अनुसूची -५ को फारामहरु जस्तै :
ए, फारम बी

र

फाराम

फाराम

सी भरी विश्ले षण गररने छ।

(३) लै वङ्गक समानता तथा सामाकजक समािेकशकरण पक्षको अध्ययन:
यस काययक्रममा ७० प्ररतशत मवहलालाई उद्यमी बनाइने छ । सभबकन्द्ित
िडाको जनसं ख्याको तथ्याङ्कको आिारमा सबै जात जारत र भाषा भाषीले
समान अिसर पाउन भन्द्ने कुरामा सजगता अपनाइने छ । युिा िगयलाई
विशेष प्राथरमकता ठदेशइने छ ।
(४) बजार, प्रविरि, श्रोत र िातािरणीय सभभाव्यता अध्ययन:
अनुसूची -६ अनुसारको फाराम प्रयोग गरी बजारको अिस्था, प्रविरि र
िातािरणीय अनुकूलता सभबकन्द्ि अध्ययन गररने छ । यी पक्षको
सभभाव्यताको अध्ययनरबना शुरु गररएको उद्यम व्यिसाय सफल हुन
नसक्ने भएकोले काययक्रम शुरु गनुभ
य न्द्देशा पवहला काययक्रम सञ्चालन गनय
छनौट गररएको स्थानमा के कस्ता र करत पररणाममा स्थानीय श्रोतहरु
उपलब्ि हुन सक्देशछन, उक्त श्रोतको प्रयोग गरी के कस्ता र करत उद्यम
सञ्चालन गनय सवकन्द्छ, उत्पाठदेशत िस्तुको बजार के कस्तो छ भरन
स्थानीय श्रोत तथा बजारको सभभाव्यता अध्ययन गररने छ।
(५) समूह गठन:
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मारथ उपदेशफा (२) बमोकजम फाराम ए, फाराम बी र फाराम सी को
माध्यमबाट सभभाव्य उद्यमी पवहचान गररसकेपरछ उनीहरुलाई समूहमा
आिर्द्

गररनेछ

र

काययक्रमको

उद्देश्य,

समूहको

आिश्यक्ता

तथा

महत्िको बारे मा अरभमुकखकरण गररने छ । यसरी गठन हुने समूहमा
न्द्यूनतम ५ जना सदेशस्य हुन ु पनिछ । यसरी गठन भएको समूहहरुको
क्षमता अरभिृवर्द् गदेशै विस्तारै सहकारीमा रुपान्द्तरण गररने िा नकजकको
सहकारीमा सदेशस्यता प्रारिको लारग पहल गररने छ।
(६) बचत संकलन तथा पररचालन:
उपदेशफा (५) अनुसार गठन भएका समूहहरुको रनयरमत बैठक बस्ने र
समूहले रनणयय गरी कुनै रनकश्चत देशरमा रकम बचत जभमा गनि व्यिस्थाको

सहकजकरण गररने छ र उक्त रकम उद्यम विकासको क्षेत्रमा लगानी गनय
उत्प्रेररत गररनेछ।

१९. उद्यमशीलता विकास तारलम सञ्चालन गनि (नयााँ उद्यमी श्रृजनाको देशोश्रो चरण):

(१) सामाकजक पररचालनको माध्यमबाट छनौट भएका सभभाव्य लघु उद्यमीको

समूहलाई व्यिसाय सञ्चालन गनि व्यािसावयक सीप र ज्ञान ठदेशई आत्मबल
बढाउनको लारग उद्यम विकास सहजकताय माफयत् सात ठदेशनको व्यिसाय शुरु

तथा सुिार तारलम (Start and Improve Your Business- SIYB) िा
उद्यमशीलता

विकास

तारलम

(Entrepreneurship

Development

Training) र एक ठदेशनको लै वङ्गक समानता तथा सामाकजक समािेशीकरण

तारलम ठदेशनु पनिछ।

(२) उपदेशफा (१) बमोकजम ठदेशइने व्यिसाय शुरु तथा सुिार तारलम

प्याकेजमा नयााँ उद्यमीको लारग व्यिसाय सचेतना तारलम (Training of
Potential Entrepreneurs) र व्यिसाय शुरु तारलम (Training of
Starting Entrepreneurs)

गरी देशुई िटा मोड्युल हुने छन्।यी देशुई

मोड्युलको तारलममा पवहलो मोड्युल सकेपरछ एक िा २ ठदेशनको अिरि
अन्द्तराल राखी उद्यमीलाई आफ्नो उद्यम िा व्यिसाय छनौटको लारग सोच्न
समय ठदेशइनेछ।
(३)

उपदेशफा

(१)

बमोकजमको

तारलम

सञ्चालनको

क्रममा

सहजकतायले शाखाका कमयचारी, उद्यम विकास सरमरतको कभतीमा एक जना
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पदेशारिकारी तथा सभबकन्द्ित िडाको प्ररतरनरिसाँग समन्द्िय गरी सभभाव्य लघु
उद्यमीले छनौट गनय चाहेको उद्यमको छनौट गनुय पनिछ ।

(४) उपदेशफा (३) बमोकजम सभभाव्य लघु उद्यमीले छनौट गनय चाहेको

उद्यमको व्यािसावयक योजना बनाउन सहजकतायले सहजीकरण गनुय पनिछ ।

व्यािसावयक योजनाबाट लाभदेशायक उद्यम देशे कखएमा त्यस्तो उद्यम सञ्चालन गनय
चाहने उद्यमीलाई सोसाँग सभबकन्द्ित विषयमा देशफा १८ बमोकजम सीप विकास
तारलम ठदेशनु पनिछ ।

२०. प्राविरिक सीप विकास तारलम सञ्चालन (नयााँ लघु उद्यमी श्रृजनाको तेस्रो

चरण):

(१) कायायलयले देशफा १९ बमोकजम व्यिसाय शुरु र सुिार

तारलम रलएका सहभागीहरू मध्येबाट व्यािसावयक योजना, छनौट भएको

उद्यमको प्रकृरत र आिश्यकताको आिारमा विरभन्द्न समूहमा आिर्द् गरी
आिश्यकता अनुसारको छोटो (बढीमा १५ ठदेशनसभमको), मध्यम (१६ देशे कख

४५ ठदेशनसभमको) िा लामो (४५ ठदेशनभन्द्देशा लामो) अिरिको सीप विकास
तारलम सञ्चालन गनुय पनिछ।

(२) उपदेशफा (१) बमोकजमको तारलम उपलब्ि गराउाँदेशा सकभर

प्राविरिक कशक्षा तथा व्यािसावयक तारलम पररषद् िा अन्द्य सरकारी तारलम
प्रदेशायक सं स्थाले तजुम
य ा गरी स्िीकृत गरे को पाठ्यक्रमको आिारमा सीप विकास

तारलम सञ्चालन गनुय पनिछ । तारलम सञ्चालन गदेशाय सभबकन्द्ित िडाको
प्ररतरनरि,

शाखाको कमयचारी तथा सहभागी बीच तारलमको

गुणस्तर र

सहभागीको रसकाइयको बारे मा तारलम अिरिभर कभतीमा एक पटक अन्द्तवक्रयया
गराउनु पनिछ।

(३) विषय विज्ञ र सक्ष्म प्रकशक्षकहरू पररचालन गरी तारलम सञ्चालन

गनुय सभबकन्द्ित उद्यम विकास सहजकतायको देशावयत्ि हुनेछ । त्यसरी तारलम
सञ्चालन गदेशाय उपलब्ि भएसभम सभबकन्द्ित विषयमा प्राविरिक कशक्षा तथा
व्यािसावयक तारलम

पररषद्बबाट सीप परीक्षण उतीणय गरे का लघु उद्यमी

प्रकशक्षकलाई प्राथरमकता ठदेशनु पनिछ । प्रकशक्षकको रनयुकक्त र पाररश्ररमक
स्थानीय तहको रनयमानुसार हुनेछ ।

(४) सीप विकास तारलमको क्रममा प्रकशक्षाथीलाई आिश्यक पनि

प्रविरि सहजकतायले सहभागीलाई उपलब्ि गराई सोको वििरण कायायलयमा
उपलब्ि गराउनु पदेशयछ।
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(५) यसरी सञ्चालन हुने तारलममा तारलम प्रकशक्षाथीको लारग भत्ताको

् सीप विकास तारलमको प्रकशक्षाथीलाई सहजकतायले शैकक्षक
व्यिस्था हुने छै न।

सामाग्री, तारलम सामाग्री, खाजा खचय, र आिासीय तारलम रलनु पनि भएमा
सहभागीको लारग आिश्यक खान बस्न असुवििा नहुने गरी रनिायह भत्ता जस्ता
सुवििा समयमै उपलब्ि गराई सोको वििरण शाखामा उपलब्ि गराउनु पदेशयछ

। रनिायह भत्ता करत ठदेशने भन्द्ने विषय उद्यम विकास सरमरतको रनणयय अनुसार
हुनेछ ।

(६)

सहजकतायले

प्रकशक्षक

तथा

प्रकशक्षण

स्थल

व्यिस्थापनमा

सभबकन्द्ित िडा कायायलय र उद्यम विकास सरमरतको आिश्यक सहयोग रलन
सक्ने छन् ।
पश्चात

(७) तारलममा प्रयोग भएको मेरसन, औजार तथा प्रविरि तारलम
सभबकन्द्ित

उद्यमीलाई

हस्तान्द्तरण गनुय पनिछ:-

रनभन

प्राथरमकताको

आिारमा

रन:शुल्क

(क)

समूहमा उद्यम गनय चाहने व्यकक्तहरु,

(ग)

तारलम अिरिमा भएको प्रकशक्षाथी मूल्याङ्कनको उत्कृ्टताको आिारमा

(ख)

घरिुरी सिि क्षणमा भएको गरीबीको आिारमा,

ाँ (नयााँ उद्यमी श्रृजनाको चौथो चरण): (१)
२१. वित्तीय सेिामा पहुच

सामाकजक

पररचालनको माध्यमबाट छनौट भई, उद्यमशीलता तारलम िा व्यिसाय शुरु
तथा सुिार तारलम प्राप्त गरी, उद्यमको लारग आिश्यक प्राविरिक तारलम
समेत प्राप्त गरे परछ उद्यम तथा व्यिसाय सञ्चालन गनि क्रममा यन्द्त्र औजार
उपकरण तथा कच्चा पदेशाथय खररदेश गनय, कामदेशारलाई ज्याला िा तलब वितरण
गनय तथा उत्पाठदेशत िस्तु बजारसभम पुर्याउनको लारग कुन कुन उद्यमीलाई
ाँ ीको आिश्यक पदेशयछ भरन सहजकतायले पवहचान गनुय पदेशयछ ।
पुज
(२) सहजकतायले उद्यमीको नकजक भएको ऋण प्रिाह गनि सहकारी,
बैंक र अन्द्य वित्तीय सं स्थाहरुको पवहचान गनुय पदेशयछ ।
(३) उपदेशफा (१) र (२) अनुसारको पवहचान भइसकेपरछ वित्तीय
सं स्थाको प्ररतरनरि र उद्यमी बीच ऋणको ब्याज देशर, ऋण प्रिाह प्रकृया र
अन्द्य प्राििानहरु के के छन् भरन छलफल चलाउनु पदेशयछ।
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(४)

उपदेशफा

(३)

अनुसारको

छलफलको

आिारमा

उद्यमीलाई

उपयुक्त वित्तीय सं स्था छनौट गनय र ऋणको लारग सहकजकरण गनय सहजकतायले
सहयोग गनुय पनि हुन्द्छ ।
ाँ पुर्याउने (नयााँ उद्यमी श्रृजनाको पााँचौ चरण): (१) उद्यम
२२. उपयुक्त प्रविरिमा पहुच
व्यिसाय सञ्चालनको लारग आिश्यक पनि मेरसन औजार (प्रविरि) हरु
पारलकाले खररदेश गरी रन:शुल्क उपलब्ि गराउने छ ।
(२) उपदेशफा (१) अनुसारको प्रविरिको पवहचान गनि, आपूरतयकतायको
पवहचान गनि, उद्यमी र आपूरतय कतायहरु बीच समन्द्िय गराउने, यसको प्रयोग
कसरी

गनुप
य छय

भन्द्ने

विषयमा

उद्यमीलाई

अरभमुकखकरण

गराउने

काम

सहजकतायको हुनेछ ।
(३) पारलकाले उपलब्ि गराएको भन्द्देशा थप र उपयुक्त प्रविरि
आिश्यक

भएमा

सहजकतायले

उद्यमीलाई

खररदेश

गनय

आिश्यक

पनि

व्यिस्थापकीय सहयोग गनुप
य छय ।
२३.

िस्तु र सेिाको बजारीकरण तथा व्यिसाय परामशय ठदेशने(नयााँ उद्यमी श्रृजनाको छै टौंचरण):
(१)

सहजकताय

र

काययक्रम

सं योजकले

सीप

विकास

तारलम

सञ्चालनको क्रममा र तारलम सभपन्द्न भएपरछ व्यिसाय शुरु गनय सक्ने
अिस्था श्रृजना गनय प्रकशक्षाथीलाई व्यािसावयक परामशय सेिा प्रदेशान गनुय पनिछ।
(२) उपदेशफा (१) बमोकजम परामशय सेिा प्रदेशान गदेशाय सहजकताय र
काययक्रम

सं योजकको

अरतररक्त

सभबकन्द्ित

विषयको

विज्ञ,

अनभुिी,

उदेशाहरणीय, सफल उद्यमीबाट समेत व्यािसावयक परामशय सेिा प्रदेशान गनय
सवकनेछ ।
(३) उपदेशफा (१) बमोकजमको परामशय सेिा प्रदेशान गदेशाय देशे हायको विषय
समािेश गनुय पनिछः(क) व्यिसाय शुरु गनय आिश्यक पनि कच्चा पदेशाथय, प्रविरिको प्राकप्त र
सोको उपयोग गनि तरीका सभबन्द्िमा,

(ख) व्यिसाय शुरु गनय आिश्यक पनि वित्तीय पहुाँचको लारग लघु उद्यमी
र वित्तीय सं स्था बीच अन्द्तक्रयृ या गराई सहजीकरण,
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(ग) उद्यमीले उत्पादेशन गरे को िस्तु तथा सेिालाई बजारीकरणको लारग
बजार सभबन्द्ि विकासमा सहजीकरण ।

२४. तथ्याङ्क अध्यािरिक गनिः उद्यम विकास सहजकतायले काययक्रम सं योजकको साथै
तथ्याङ्क व्यिस्थापन शाखा िा ईकाईको सहयोगमा यस काययक्रमसाँग सभबकन्द्ित
सभपूणय कृयाकलापको प्रगरत वििरणलाई अरनिायय रुपमा जेसीएमआईएसमा
अद्यािरिक गनुय पनिछ ।

पररच्छे देश -६
लघु उद्यमको स्तरोकन्द्त सभबन्द्िी व्यिस्था
२५. लघु उद्यमको स्तरोकन्द्त काययक्रम सञ्चालन गनुय पनि : (१) कायायलयले देशफा ४

(२) अनुसारको लकक्षत समूहलाई लघु उद्यमको स्तरोकन्द्तको लारग आिश्यक
सहयोग गनिछ ।

(२) उपदेशफा (१) बमोकजम लघु उद्यमको स्तरोकन्द्त सभबन्द्िी काययक्रम

सञ्चालन गदेशाय अनुसूची -४ मा उल्ले ख भए बमोकजम लघु उद्यम विकास मोडेल
(मेड मोडेल) अनुरुप गनुय पनिछ ।

२६. स्तरोकन्द्तको लारग आिश्यकता पवहचान गनुय पनिः (१)

सहजकतायले अनुसूकच

-७ अनुसारको फाराममा आिाररत भई हाल सञ्चालनमा नरहेको उद्यम तर
पनुस्थायपना गनय चाहने तथा सञ्चालनमा रहेको उद्यमहरुको स्तरोकन्द्तको लारग
आिश्यक पनय सक्ने सहयोगको क्षेत्र जस्तै: उद्यम व्यिसाय सुिार तारलम,
उद्यम व्यिसाय विस्तार गनय चावहनेको लारग तारलम, व्यािसावयक परामशय,
पनुतायजगी सीप विकास तथा स्तरोकन्द्त तारलम, वित्तीय सेिामा पहुाँच, प्रविरि
तथा बजारमा पहुाँच तारलम, एडभान्द्स सीप विकास तारलम, बजारीकरण तथा
व्यािसावयक परामशय ईत्याठदेशमा

स्थलगत रुपमा अध्ययनबाट आिश्यकता

पवहचान तथा विश्षले ण गरी स्तरोकन्द्तको लारग प्राथरमकीकरण सवहतको प्ररतिेदेशन
काययक्रम सं योजकको सहयोगमा सहजकतायले तयार गनुय पनिछ ।
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(२) उपदेशफा (१) बमोकजम प्ररतिेदेशन तयार गदेशाय उद्यमीको उत्पादेशन
तथा उत्पादेशकत्िमा िृवर्द्, रोजगारीमा िृवर्द्, गुणस्तर रनयन्द्त्रण, बजारको
विस्तार तथा नाफामा िृवर्द् हुने पक्षलाई सुरनकश्चत गरे को हुन ु पनिछ ।
(३) उपदेशफा (१) बमोकजम प्ररतिेदेशन तयार गदेशाय सहजकतायले उद्यमको
पररमाकजयत

व्यािसावयक योजना तयार गनुय पनिछ । त्यस्तो व्यािसावयक

योजनामा देशे हायको कुराहरूको सुरनकश्चतता हुन ु पनिछ:(क)
(ख)

उद्यमीको आिश्यकता पवहचान,

आिश्यकता पवहचानको आिारमा कुन प्रकारको तारलम तथा
सेिा उपलब्ि गराउनु पनि हो सो कुराको सुरनकश्चतता ।

२७. उद्यमशीलता विकास तारलम ठदेशनु पनिः कायायलयले सहजकताय माफयत् आफ्नो
व्यिसायलाई रनरन्द्तर सञ्चालनमा ल्याइरहेको िा आफ्नो व्यिसायलाई थप
व्यिकस्थत गरी रनरन्द्तरता ठदेशन चाहने लघु उद्यमीलाई देशफा १९ बमोकजम
आिश्यकता पवहचानको आिारमा "भइरहेको उद्यमीको लारग व्यिसाय सुिार
तारलम

(Training

of

Existing

Enterprise-

TOEE)"

र

"व्यिसायलाई स्तरोकन्द्त गनय चाहनेका लारग व्यिसाय विस्तार तथा स्तरोकन्द्त
तारलम (Training of Growing Enterprise- TOGE) प्रदेशान गनुय पनिछ
।
२८. एडभान्द्स तारलम ठदेशनु पनिः

(१) देशफा १९

बमोकजम स्तरोकन्द्तको लारग पवहचान

गररएको उद्यम सञ्चालन गनि लघु उद्यमी मध्ये सहजकतायले एडभान्द्स तारलम
रलन इच्छु क उद्यमीको छनौट गनुय पनिछ ।
(२) उपदेशफा (१) बमोकजम एडभान्द्स तारलमको लारग सहभागीहरूको
छनौट गदेशाय

तारलमको आिश्यकता,

प्रकार,

अिरि,

सहभागीको सं ख्या

तारलम ठदेशने विषयको वििरण (Training Module), श्रोत व्यकक्तको देशक्षता
िा स्तर, लागत लाभ विश्ले षण, लागत सहभारगता, पररमाकजयत व्यािसावयक
योजनासवहत तारलमको अनमुारनत लागत समेत तयार गनुय पनिछ ।
(३) शाखाले तारलमको आिश्यकता पवहचानको आिारमा तारलम
प्रदेशान गनयको लारग उपयुक्त देशे कखएमा उपयुक्त स्थानमा पनुतायजगी तथा एडभान्द्स
तारलम सन्द्चालन गनु/
य गराउनु पनिछ ।
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(४) स्तरोकन्द्तको लारग प्रभािकारी हुने विषयमा स्थानीयस्तरबाट तारलम
व्यिस्थापन हुन सभभि नहुने देशे कखएमा कायायलयको रसफाररसमा पारलका िा
पारलकाभन्द्देशा बावहरको तारलम केन्द्र िा तारलम इयकन्द्स्टच्युट हरुमा समेत
एडभान्द्स तारलमको लारग सहभागी

पठाउन सवकनेछ।

यस्तो अिस्थामा

सहभागीलाई खान बस्न पुग्ने गरी रनिायह भत्ता ठदेशइनेछ ।
२९. करारमा तारलम सञ्चालन गनय सवकने: (१) सहजकतायले सजािट सवहतको
तारलम कक्ष िा महङ्गो मेरसन िा उपकरण आिश्यक पनि मेकारनकल िक्सय,
रे रडयो वट.भी. ममयत, मोबाईल ममयत, बहुमूल्य गहना िा पत्थर, मूरतयकला
जस्ता तारलम सञ्चालन गनयको लारग िा पारलका आफैले आयोजना गनय सभभि
नहुने खालको तारलमहरु सञ्चालन गनुय पदेशाय प्रचरलत कानून बमोकजम देशताय भई
सञ्चालनमा रहेका कभपनी िा तारलम केन्द्रसाँग आपसी सभझौता गरी तारलम
सञ्चालन गराउन सवकने छ।
(२) सहजकतायले उपदेशफा (१) बमोकजमको तारलमको लारग रसफाररस
गदेशाय तारलमको आिश्यकता, प्रकार, अिरि, सहभागीको सङ्खख्या, तारलम
ठदेशने विषयको वििरण (Training Module), श्रोत व्यकक्त, लागत लाभ
विश्ले षण,

लागत

सहभारगता,

व्यिसावयक

योजनासवहतको

तारलमको

अनमुारनत लागत समेत तयार गरी शाखामा पेश गनुय पनिछ ।
(३) उपदेशफा (१) बमोकजमको तारलम लघु उद्यमीसाँगको लागत
सहभारगतामा समेत सञ्चालन गनय सवकनेछ ।
् ो गुणस्तर तथा रबक्री: (१) तारलमबाट उत्पाठदेशत सामान िा
३०. उत्पाठदेशत िस्तुक
िस्तुको गुणस्तर कायम गराउनु सभबकन्द्ित प्रकशक्षकको देशावयत्ि हुनछ
े ।
(२) तारलमबाट उत्पाठदेशत सामान िा िस्तुहरूको व्यिकस्थत अरभलेख
राखी त्यस्ता उत्पादेशनहरू प्रकशक्षण अिरिरभत्रै लागत मूल्यको पचास देशे कख
पचहत्तर प्ररतशतसभमो छु ट मूल्यमा सहभागीलाई नै रबक्री गनय सवकनेछ ।
(३) उपदेशफा (२) बमोकजम सामान िा िस्तुको रबक्रीबाट प्राप्त रकम
तारलम सभपन्द्न भएपरछ शाखाले कायायलयले तोकेको राजश्ि खातामा देशाकखला
गनुय पनिछ ।
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(४) उपदेशफा (२) बमोकजम शाखाले रबक्री वितरण हुन नसकेको
सामान िा िस्तुहरू सभभि भएसभम रबक्री वितरण िा प्रचार प्रसारको लारग
कोसेली घर, सौगात गृह, रबक्री कक्ष िा प्रदेशशयनी स्थलमा पठाउने व्यिस्था
रमलाउन पनिछ । त्यसरी पठाउाँदेशा परन रबक्री नभएमा वििरणसवहत कायायलयमा
बुझाई सात ठदेशनरभत्र स्टोरमा देशाकखला गनुय पनिछ । उद्यम विकास सरमरतले
पररकस्थरत अनुसार उक्त सबै सामाग्री उद्यमीलाई नै रन:शुल्क िा भारी छु ट
रकममा वितरण गनि रनणयय परन गनय सक्नेछ ।
(५) उपदेशफा (४) बमोकजम स्टोर देशाकखला हुन आएको सामान तत्काल
रललाम रबक्री गरी प्राप्त रकम कायायलयले तोकेको राजश्ि खातामा देशाकखला
गनि देशावयत्ि शाखाको हुनेछ ।
(६) उपदेशफा (५) बमोकजम रललाम रबक्री हुन नसकेका सामानहरू
कायायलयले सडी गली जाने भएमा प्रचरलत कानून बमोकजम िुल्याउनु पनिछ ।
३१. प्रविरि हस्तान्द्तरण गनय सवकनेः (१) लघु उद्यमीलाई िावषयक काययक्रममा बजेटको
व्यिस्था भए बमोकजम प्रविरि हस्तान्द्तरण गररनेछ ।
(२) उपदेशफा (१) बमोकजमको प्रविरि हस्तान्द्तरण गदेशाय सहजकतायको रसफाररसमा
उद्यमको प्रकृरत हेरी व्यािसावयक योजना अनुसार काययक्रम र बजेटको परररिरभत्र रही
शाखाले लघु उद्यमी, लघु उद्यमीको समूह िा उद्यमीले प्रिर्द्यन गरे को सहकारीको
सदेशस्यहरुलाई उपयुक्त प्रविरि हस्तान्द्तरण गनय सक्नेछ ।
३२. प्रविरि हस्तान्द्तरण सभबन्द्िी प्रवक्रयाः (१)
हस्तान्द्तरण गदेशाय

देशफा

३३

बमोकजम

प्रविरि

काययक्रमको लारग विरनयोकजत रकमको परररिरभत्र रही

आिश्यकता विश्लेषण गरी शाखाको

रसफाररसको आिारमा अनुसूची -८

बमोकजम उद्यमीसाँग शतयनामा िा सभझौता गरी प्रविरि उपलब्ि गराइनेछ ।
(२) उद्यमीलाई उद्योगको प्रकृरत, आिश्यकता र उद्योगबाट श्रृजना
हुने रोजगारीको आिारमा प्रविरि उपलब्ि गराइनेछ । उपलब्ि गराइने
प्रविरिको कुल लागतको कभतीमा बीस प्ररतशत रकम उद्यमी स्ियम्ले व्यहोनुय
पनिछ । यसरी मूल्य साझेदेशारीमा सामान खररदेश गदेशाय सभबकन्द्ि उद्यमीको
प्ररतरनरिलाई सं लग्न गराइने छ । तर अपाङ्गता भएका र एकल मवहला
उद्यमीले प्राप्त गनि प्रविरिमा उद्यमीले लागत व्यहोनुय पनि छै न ् ।
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(३) उद्यमीलाई प्रदेशान गररने प्रविरिको कुल रकममा कायायलयले प्रविरि
प्राप्त गनि उद्यमीबाट आपूरतयकतायले कबोल गरे को कुल अङ्कको कभतीमा २०
प्ररतशत रकम जभमा गनय लगाई बढीमा असी प्ररतशत रकम मात्र कायायलयले
आपूरतयकतायलाई भुक्तानी गनुय पनिछ ।
(४) प्रविरि हस्तान्द्तरण गरी प्रिर्द्यन गररएको लघु उद्यमीले प्रविरि
उपयोगको वििरण कायायलयमा पेश गनुय पनिछ ।
(५) लघु उद्यमीलाई प्रविरि हस्तान्द्तरण गदेशाय शाखाले शतयनामा गराई
बुझाउनुको साथै सोको वििरण अद्यािरिक गनुय पनिछ ।
(६) लघु उद्यमीलाई प्रविरि हस्तान्द्तरण गनि काययक्रमको पूि य जानकारी
शाखाले सभबकन्द्ित िडा कायायलय, उद्यम विकास सरमरत र कायायलयलाई
गराउनु पनिछ ।
३३. प्रविरि हस्तान्द्तरणको शतयहरुः

प्रविरि हस्तान्द्तरण गदेशाय देशे हाय बमोकजमको शतयको

पालना गनि गरी प्रविरि हस्तान्द्तरण गररनेछ:(क) प्राप्त प्रविरिको उकचत सदेशपुयोग गनुय पनि,
(ख) प्रविरि प्राप्त गरे को रमरतले पााँच िषयसभम अरुलाई हक हस्तान्द्तरण गनय
िा रबक्री वितरण गनय नपाइने,
(ग) प्रविरि हस्तान्द्तरणको सभझौता बमोकजम पेशा व्यिसाय पररितयन भई सो
प्रविरि प्रयोगहीन भएमा िा कुनै कारणले व्यिसाय नगनि भएमा
हस्तान्द्तरण भएको प्रविरि कायायलयमा वफताय गनुय पनि,
(घ) प्रविरि हस्तान्द्तरणको सभझौता बमोकजम प्रविरिको उपयोग नगनि उद्यमी
िा प्राप्त प्रविरिलाई पााँच िषयभन्द्देशा अगािै अरुलाई हक हस्तान्द्तरण िा
रबक्री वितरण गरे मा प्रचरलत कानून बमोकजम उपलब्ि गराइएको
प्रविरि

िापतको

रकम

असुल

उपर

गनि

कारिाही

गरी

त्यस्ता

उद्यमीलाई यस काययक्रम अन्द्तगयत पुनः प्रविरि उपलव्ि नगराइने,
(ङ) खण्ड (ग) र (घ) बमोकजम प्रविरिको उपयोग उद्यमीले नगनि पररकस्थरत
श्रृजना भएमा सो प्रविरि कायायलयको सभपकत्त हुने र कायायलयले रनणयय
गरी सो प्रविरि अन्द्य उद्यमी समूहलाई हस्तान्द्तरण गनय सक्ने,
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(च) कुनै उद्यमीले प्राप्त प्रविरि अनदेशुानको उपयोग गरी स्थानीयस्तरमा
रोजगारी श्रृजना गरी समदेशुायलाई उल्ले खरनय योगदेशान पुर्याएमा त्यस्ता
उद्यमीलाई क्षमता बृवर्द्मा सहयोग पुर्याउन पुनः थप प्रविरि उपलब्ि
गराउन सवकने,
(छ) प्रविरिको ममयत सभभार तथा सं रक्षण लघु उद्यमी स्ियभले गनुय पनि ।
३४. रनःशुल्क व्यािसावयक परामशय सेिा उपलब्ि गराउनु पनि: (१) यस काययक्रम
अन्द्तगयत सीप विकास तारलम प्राप्त गरी व्यिसाय सञ्चालन गरे को लघु
उद्यमीलाई आिश्यक पनि व्यािसावयक परामशय सेिा रनःशुल्क उपलब्ि गराउनु
पनिछ ।
(२) कुनै प्रकशक्षाथी लघु उद्यमीले माग गरे को व्यािसावयक परामशय
सेिा उपलब्ि गराउन असमथय भएमा उद्यम विकास सहजकतायको रसफाररसमा
शाखाले विषय विज्ञ माफयत् त्यस्तो व्यािसावयक परामशय सेिा उपलब्ि गराउने
व्यिस्था रमलाउनु पनिछ ।
(३) उद्यम विकास सहजकतायले उपदेशफा (२) बमोकजमको व्यािसावयक
परामशयको लारग रसफाररस गदेशाय परामशयको आिश्यकता, प्रकार, अिरि,
सहभागीको सङ्खख्या, परामशय ठदेशने विषयको वििरण श्रोत व्यकक्त, लागत लाभ
विश्ले षण, लागत सहभारगता सवहत व्यािसावयक परामशय सेिाको अनमुारनत
लागत समेत उल्लेख गनुय पनिछ ।
(४) उपदेशफा (२) बमोकजम व्यािसावयक परामशय सेिा उपलब्ि
गराउने विज्ञलाई विषय हेरी सेिा शुल्क रनिायरण गनुय पनिछ । तर यस्तो
आरथयक भार पनि खालको व्यािसावयक परामशय सेिा एक लघु उद्यमीलाई तीन
पटकभन्द्देशा बढी उपलब्ि गराइने छै न ् ।
स्पक्टकरण: यस देशफाको प्रयोजनको लारग "व्यािसावयक परामशय सेिा"

भन्द्नाले लघु उद्यमको सञ्चालन, विकास तथा स्तरोकन्द्तको लारग प्रदेशान
गररने प्राविरिक तथा व्यिस्थापकीय ज्ञान सभझनु पछय ।

३५.

बजारीकरणको लारग सहयोग गनुय पनिः (१) सहजकतायले लघु उद्यमीको
उत्पादेशनलाई बजारीकरण गनय उद्यमीलाई आिश्यक सहयोग गनुय पनिछ ।
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(२) सहजकतायले लघु उद्यमीबाट उत्पाठदेशत िस्तु िा सेिाको ठदेशगो
बजारीकरणको लारग लघु उद्यमी, लघु उद्यमी समूह, सहकारी र खररदेश गनि
ाँ देशे हाय बमोकजमको कायय गरी सभपकय र समन्द्िय
सं स्था, समदेशुाय िा व्यकक्तसग
स्थावपत गराउनु पनिछ:-

३६.

(क)

औद्योरगक तथा बजार मेला प्रदेशशयनीमा सहयोग,

(ख)

प्रचार प्रसारमा सहयोग,

(ग)

सभबकन्द्ित खररदेशकतायसाँग सभपकय स्थापना तथा समन्द्िय,

(घ)

सरोकारिालासाँग अन्द्तवक्रयया िा बैठक आयोजना, र

(ङ)

बजार प्रिर्द्यनमा सहयोग पुग्ने काययमा सहजीकरण ।

गुणस्तर रनयन्द्त्रण र सुिारमा सहयोग गनुय पनिः (१) सहजकतायले लघु
उद्यमीलाई उपयुक्त प्रविरि हस्तान्द्तरण, देशक्ष जनशकक्त उपलब्िता, कच्चा
पदेशाथयको प्रारि,

प्रशोिन,

ले बरलङ्ग,

टे विङ,

प्याकेकजङमा सहयोग गरी

गुणस्तर रनयन्द्त्रण र सिुारमा आिश्यक सहयोग गनुय पनिछ ।
(२) उपदेशफा (१) बमोकजम सहयोग गदेशाय लघु उद्यमीको उत्पादेशनलाई
गुणस्तर एकीन र प्रमाकणत गराई ब्राण्ड नाम तथा िे डमाकय रलनु पनि िा उद्यम
देशताय गनुय पनि भए सो काययमा समेत आिश्यक सहयोग गनुय पनिछ ।
३७.

ाँ ः (१) लघु उद्यमीले आफूले सञ्चालन गरे को लघु उद्यमको
वित्तीय सेिामा पहुच
स्तरोकन्द्तको लारग व्यािसावयक योजनाको आिारमा थप लगानी रकमको एकीन
गनुय पनिछ ।
(२) उपदेशफा (१) बमोकजम स्तरोकन्द्त गनय चाहने लगानीको लारग
कजायको

आिश्यकता

भएमा

सभबकन्द्ित

उद्यमीको

अनुरोिमा

सहजकतायले

स्थानीय स्तरमा सञ्चारलत सहकारी, बैंक तथा लघु वित्त सं स्थासाँग प्रत्यक्ष
भेटघाट, परामशय, गो्ठी माफयत् सभबकन्द्ित उद्यमी र वित्तीय सं स्था बीच
अन्द्तरवक्रया गराई वित्तीय पहुाँचमा सहयोग गनुय पनिछ ।
(३) उद्यम विकास सहजकतायले लघु उद्यमीलाई भवि्यमा आइपनि
जोकखम न्द्यूनीकरणको लारग सञ्चालनमा रहेको उद्यमको बीमा गनय सहजीकरण
गनुय पनिछ ।
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(४) उपदेशफा (१), (२) र (३) बमोकजम प्रदेशान गररने सेिामा
सकेसभम नेपाल सरकारले उपलब्ि गराएको अनुदेशान िा व्याज अनदेशुानमा पाईने
वित्तीय सेिाको लारग सहजीकरण गनुय पनिछ ।
३८. उद्यम देशताय गनुय पनि: यस रनदेशि कशका बमोकजम लघु उद्यमको स्तरोकन्द्तको सुवििा
प्राप्त गनुय पूि य सभबकन्द्ित लघु उद्यमीले यठदेश उद्यम िा व्यिसाय देशताय नगरे को
भए प्रचरलत कानून बमाकजम व्यकक्तगत उद्यम भए व्यकक्तगत उद्यम र समूहमा
गररएको उद्यम भए साझेदेशारी फमयको रुपमा सभबकन्द्ित रनकायमा देशताय गनुय
पनिछ । देशताय नभएको उद्यमलाई कुनै परन स्तरोकन्द्तको सहयोग गररने छै न ् ।

पररच्छे देश -७

साझा सुवििा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन
३९. साझा सुवििा केन्द्र (उद्यम घर) स्थापना: साझा सुवििा केन्द्र (उद्यम घर) रनमायण
र

यसको

ठदेशगो

व्यिस्थापन

गनुय स्थानीय

सरकारको

उद्यम

विकाससाँग

सभबकन्द्ित एक महत्िपूणय कायय हो। स्थानीय स्तरमा रहेको अरत विपन्द्न िगय
जोसाँग उद्यम गनि चाहना भएर परन उद्यम गनि उपयुक्त स्थानको अभािको
कारण उद्यम गनय सवकरहेका हुाँदेशैनन् त्यस्ता िगयको ककभतमा ३ जना देशे कख

बढीमा १० जना सभम सभभावित लघु उद्यमीलाइय समेट्ने गरी साझा सुवििा
केन्द्र (उद्यम घर) रनमायणमा सहयोग गनय सवकनेछ । यस्तो उद्यम घरको

माध्यमबाट उनीहरुले सामुवहक रुपमा आिश्यक कच्चा पदेशाथयको प्रशोिन

गनि, िस्तुको उत्पादेशन गनि, उत्पाठदेशत िस्तु िा आिश्यक कच्चा पदेशाथय
भण्डारण गनि र उत्पाठदेशत िस्तुहरु एकै स्थानबाट रबक्री वितरण गनि जस्ता
उद्यम व्यिसाय गनय सहयोग होस् भन्द्ने उद्देश्य राखी साझा सुवििा केन्द्र (उद्यम
घर) रनमायण गररनेछ । यसरी

रनमायण हुने उद्यम घरको व्यकस्थत रुपमा
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रनमायण

कायय सभपन्द्न

गनय र

त्यसलाई

ठदेशगो व्यिस्थापनको

लारग सबै

सरोकारिालाहरुको समान बुझाई र व्यिकस्थत कायायन्द्ियन होस् भन्द्नका लारग
यस पारलकाको “साझा सुवििा केन्द्र (उद्यम घर) व्यिस्थापन काययविरि,
२०७८” अनुसार हुनेछ ।

पररच्छे देश -८
विविि
४०. यस काययक्रम र मेड्पा काययक्रम बीच समन्द्िय: (१)

मेड्पाको नयााँ उद्यमी

र स्तरोकन्द्त गररने उद्यमीलाई यस काययक्रमको बजेटबाट आिश्यकता अनुसार
थप प्रविरि सहयोग गनय सवकने छ।
(२)

मेड्पा र यस काययक्रमको लारग खवटएका उद्यम विकास

सहजकताय िा काययक्रम सं योजकले आपसी समन्द्ियमा काम गनि छन् ।
(३) मेड्पा काययक्रम र यस काययक्रमको नीरतगत रनणयय गनि उद्यम
विकास सरमरत एउटै हुनेछ।
(४) काययक्रमको प्रकृरतसाँग मेल खाने सं घीय सरकार, प्रदेशे श सरकार र
अन्द्य रनकायहरुबाट प्राप्त हुने बजेट र काययक्रमसाँग आिश्यकताको आिारमा
समन्द्िय र सहकायय गरी काययक्रम सञ्चालन गनय सवकनेछ ।
४१. प्रमाणपत्र र पुरस्कार ठदेशन सवकने: (१) काययक्रमलाई प्रभािकारी र नरतजामुखी

बनाउन शाखाको रसफाररसमा उद्यम विकास सरमरतले िावषयक रूपमा उत्कृ्ट
उद्यमी, उद्यम विकास सहजकताय, तथा काययक्रममा प्रत्यक्ष रुपमा सं लग्न
कमयचारीलाई प्रोत्साहन स्िरूप प्रमाणपत्र र पुरस्कार प्रदेशान गनय सक्नेछ ।

(२) उपदेशफा (१) बमोकजम ठदेशइने प्रमाणपत्रको ढााँचा र पुरस्कारको

वििरण उद्यम विकास सरमरतले तोके अनुसार हुनेछ ।

४२. गुनासो व्यिस्थापन: (१) काययक्रम सभबन्द्िमा कसै को कुनै गुनासो भएमा
कायायलयको उजुरी पेवटका िा विद्युतीय माध्यमबाट उद्यम विकास सरमरत समक्ष
पठाउन सवकनेछ ।

(२) उपदेशफा (१) बमोकजम प्राप्त हुन आएको गुनासोको उकचत

व्यिस्थापन उद्यम विकास सरमरतले गनिछ ।

मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
काययक्रम सञ्चालन रनदेशिकशका, २०७८ (नमूना) बागमती प्रदेशे श

४३. प्रविरि हस्तान्द्तरणको लारग थप कायय गनय सक्नेः काययक्रमबाट नयााँ र स्तरोकन्द्त
हुने

उद्यमीलाई

पहुाँच

प्रविरिमा

पुर्याउन

उद्यम

विकास

सरमरतले

यस

काययविरिमा तोवकएको प्रकृया बमोकजम देशे हायका स्रोत पररचालन गरी प्रविरि
हस्तान्द्तरणको काययक्रम थप गनय सक्नेछ :-

(१) उद्यमी श्रृजना र स्तरोकन्द्तको काययक्रममा तोवकएको लक्ष्य प्राप्त गरी
बााँकी हुन आएको रकम,

(२) प्रदेशे श िा सं घले प्रविरि हस्तान्द्तरण गनय चाहेमा त्यस िापत उपलब्ि
रकम िा प्रविरि ।

४४. स्तरोकन्द्त सभबकन्द्ि थप व्यिस्था: यस पारलकाको क्षेत्ररभत्र स्ि:स्फूतय रुपमा स्थापना
भएका उद्यमहरुलाई समेत उद्यमीको माग र आिश्यकता पवहचानको आिारमा
स्तरोकन्द्त सभबकन्द्ि थप सेिा उपलव्ि गराई स्तरोकन्द्त गनय सवकनेछ । यसका
लारग उद्यमहरु यस पारलकामा अरनिायय देशताय भएको हुन ु पनिछ ।
४५.

घुकभत कोषको स्थापना र पररचालन: पारलकाले नयााँ उद्यमी श्रृजना र स्तरोकन्द्तको
लारग सहयोग पुर्याइएको उद्यमीको लारग लघु वित्तमा पहुाँच पुगोस् भन्द्नाको
लारग यस पारलकाले घुकभत कोषको ( Revolving Fund) स्थापना गरी
त्यसको काययविरि तयार गरी व्यिस्थापन गनय सक्नेछ ।

४६.

स्िास्थ्य सभबन्द्िी सुरक्षाका मापदेशण्डको पालना गनुय पनि: उद्यमी श्रृजना तथा
स्तरोकन्द्तको लारग लकक्षत समूहमा काययक्रम सञ्चालन गदेशाय सं क्रामक रोगको
बारे मा सचेत गराउनुको अरतररक्त नेपाल सरकारले तोकेको स्िास्थ्य सभबन्द्िी
मापदेशण्ड पालना गनुय पनिछ ।

४७.

अनुसूचीमा थपघट तथा हेरफेर गनय सवकने: उद्यम विकास सरमरतले आिश्यकता
अनुसार अनुसूचीमा थपघट िा हेरफेर गनय सक्नेछ ।

४८.

अन्द्य कुराहरु स्थानीय तहकै रनयमानुसार हुन:े यस काययविरिमा उल्लेख नभएका
अन्द्य कुराहरु स्थानीय तहकै रनयमानुसार हुनेछ ।

४९.

ाँ बाझेमा: यस रनदेशि कशकाको कुनै देशफा िा उपदेशफा नेपाल सरकारको
कानूनसग
कानूनसाँग बाझेमा स्ित: रनश्कृय हुनेछन् ।
मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
काययक्रम सञ्चालन रनदेशिकशका, २०७८ (नमूना) बागमती प्रदेशे श

अनुसूची -१
(देशफा ५ को उपदेशफा (३) साँग सभबकन्द्ित)
काययक्रम सं योजकको कायय वििरण
पदेश

:

काययक्रम सं योजक

तह

:

प्राविरिक (छै ठौं)

काययस्थान

:

... ... महानगरपारलका/ उपमहानगरपारलका/ नगरपारलका/
गाउाँपारलकाको विरभन्द्न िडाहरु

अिरि

:

रमरत २०७.../... /... देशे कख २०७.../.../... सभम ।

कजभमेिारी

:

उद्योग हेनि महाशाखा/शाखा/इकाइय प्रमुख प्ररत जिाफदेशे वह हुन ु पनि ।

मुख्य कायय :

लघु उद्यम विकास ढााँचा (मेड मोडेल) अिलभबन गरी मेयर/

उपमेयर/ अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास काययक्रम लगायत
सं घीय सरकार/ मेड्पा काययक्रम, प्रदेशे श सरकार, पारलकाको आफ्नो
आन्द्तररक श्रोत र विरभन्द्न गैरसरकारी सं घ सं स्थाको आरथयक सहयोगमा
सं चारलत काययक्रमहरुलाई नरतजामुखी काययक्रमको रुपमा स्थावपत गरी
गरीबी रनिारणमा सहयोग पुर्याउने ।
विकश्ट काययहरु :
काययक्रम सं योजकले यस पारलकाको ... ... ... महाशाखा/शाखा/उपशाखा/ईकाइ
प्रमुखको अरिनमा रही देशे हाय बमोकजमको काययहरु गनुय पनिछ :(१.) नयााँ उद्यमी श्रृजना सभबकन्द्ि काययहरु:

सामाकजक पररचालन: घरिुरी

सिि क्षण, सहभारगतात्मक ग्रामीण लेखाजोखा,

लघु उद्यम विकासको लारग स्थानीय स्रोतहरुको विश्लेषण, सभभावित उद्यमी

छनौट, बजारको सभभािना क्षेत्रको पवहचान, ईच्छु क उद्यमीको पवहचान, लघु
मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
काययक्रम सञ्चालन रनदेशिकशका, २०७८ (नमूना) बागमती प्रदेशे श

उद्यमी समूह गठन, सामुवहक बचत जस्ता सामाकजक पररचालनको कृयाकलाप
सञ्चालन गनि ।


उद्यमशीलता विकास: सभभावित उद्यमीको लारग उद्यमशीलता तारलम (TOPE &
TOSE)



सञ्चालन र उद्यमीको व्यािसावयक योजना बनाउन सहयोग गनि।

प्राविरिक सीप विकास तारलम: उद्यमशीलता तारलम प्राप्त गररसकेका िा

आफ्नो व्यिसाय छनौट गररसकेका उद्यमीको लारग छनौट भएको व्यिसायलाई
आिश्यक पनि प्राविरिक तारलमको लारग प्रकशक्षकको व्यिस्थान, तारलमको

लारग आिश्यक कच्चा पदेशाथयको व्यिस्थापन, तारलम सञ्चालन हुने स्थानको
छनौट गरर तारलम सभपन्द्न गनि।


लघुवित्तमा पहुाँच: व्यािसावयक योजनाको आिारमा उद्यम व्यिसाय सञ्चालनको
लारग सभभाव्य उद्यमीसाँग उद्यममा लगानी गनि आरथयक श्रोत के कस्तो छ र
ऋणको आिश्यकता छ िा छै न ् भन्द्ने कुरा सुरनकश्चत गनि। यसका साथै

सभबकन्द्ित पारलकामा िा नकजकको पारलकामा रबना रितो, सबैभन्द्देशा सस्तो
ब्याजदेशर भएको ऋण प्रिाह गनि वित्तीय सं स्थाको पवहचान गनि र सभभाव्य
उद्यमी र वित्तीय सं स्थाहरु बीच अन्द्तरवक्रया सञ्चालन गराई उपयुक्त वित्तीय
सं स्था छनौट गरी र ऋण प्रिाहको क्रममा उद्यमीलाई आिश्यक व्यिस्थापकीय
सहयोग गनि।


उपयुक्त प्रविरि सहयोग:

सभभाव्य उद्यमीलाई चावहने प्रविरिहरुको सूची तयार

गनि, प्रविरि आपूरतयकतायको पवहचान गनि, उद्यमी र प्रविरि आपूरतयकतायहरु बीच
सभबन्द्ि स्थावपत गराईठदेशने,

सभबकन्द्ित पारलकाको खररदेश शाखा/ईकाईको

सहयोगमा खररदेश प्रकृया पुर्याइय प्रविरिहरु खररदेश गनि र सभबकन्द्ित उद्यमीलाई
हस्तान्द्तरण गनि।


बजारीकरण:

बजारीकरणको

नयााँ

उद्यमीले

लारग आिश्यक

भरखर

उत्पादेशन

परामशय ठदेशने,

गरे को

व्यापारी

िस्तु
र

िा

उद्यमी

सेिा

बीच

अन्द्तरवक्रया सञ्चालन गनि, व्यिसायी व्यिसायी बीच सभबन्द्ि स्थावपत गराउने,

स्थानीय उत्पादेशनको विक्रीकक्ष स्थापनाको लारग सभभाव्यता अध्ययन गरी
त्यसको

स्थापनाको

लारग

आिश्यक

सहयोग

गनि,

उत्पाठदेशत

िस्तुको

स्तरोकन्द्तसाँग सभबकन्द्ि कृयाकलाप सञ्चालन गनि, खाद्यसाँग सभबकन्द्ित उद्यम

मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
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भएमा आिश्यक परीक्षण गराई नेपाल सरकारबाट त्यसको स्िीकृरत रलन
आिश्यक सहयोग गनि र उद्यम देशताय गराउन आिश्यक सहयोग गनि।
२. पुराना उद्यमीको स्तरोकन्द्त सभबकन्द्ि काययहरु:


विगत ३ बषयरभत्र श्रृजना भएको उद्यमीको सूची GESI MIS System बाट
पवहचान गरी उनीहरुले वफल्डमा गरे को उद्यमको स्तरोकन्द्तको पवहचान गनि।



स्तरोकन्द्तको आिश्यकता पवहचान गरे को

प्ररतिेदेशनको आिारमा तारलम,

ाँ , बजारीकरण आठदेश क्षेत्रहरु मध्ये के
परामशय, उपयुक्त प्रविरि, वित्तमा पहुच
आिश्यक छ सोको पवहचान गरी त्यसै अनुसारको सहयोग गनि।


देशताय नभएका उद्यमहरु भएमा उद्यम देशतायको लारग परामशयको साथै देशताय गनय
आिश्यक व्यिस्थापकीय सहयोग गनि।

३. साझा सुवििा केन्द्र (उद्यम घर) रनमायण तथा व्यिस्थापन सभबकन्द्ि काययहरु:



कुन कुन िडामा साझा सुवििा केन्द्रको आिश्यक छ त्यसको पवहचान गनि।

साझा सुवििा केन्द्र (उद्यम घर) रनमायणको लारग आिश्यक जग्गाको व्यिस्था
गनय पहल गनि।




साझा सुवििा केन्द्र (उद्यम घर) स्थापनाका लारग सभभाव्यता अध्ययन गनि।

साझा सुवििा केन्द्र (उद्यम घर) रनमायण तथा व्यिस्थापन सरमरतको गठन,
पररचालन र क्षमता अरभिृवर्द् सभबकन्द्ि कृयाकलाप गनि।

४. योजना रनमायण, प्रगरत प्ररतिेदेशन तयारी र तथ्याङ्क व्यिस्थान सभबकन्द्ि काययहरु:


िावषयक

कायययोजना

तयार

गरी

सभबकन्द्ित

महाशाखा/शाखा/ईकाईमा

तोवकएको लघु उद्यम फोकल पसयन/मेड्पा फोकल पसयनलाई पेश गनि।


मारसक

चौमारसक

र

महाशाखा/शाखा/ईकाईमा
पसयनलाई पेश गनि।


िा

िावषयक
लघु

प्रगरत

उद्यम

प्ररतिेदेशन

फोकल

तयार

पसयन/मेड्पा

िा
गरी

फोकल

लै वङ्गक समानता तथा सामाकजक समाबेशी सूचना व्यिस्थापन प्रणाली (GESIMIS)

मा प्रवि्ट भए नभएको सुरनकश्चत गनि।

५. लघु उद्यम विकासको क्षेत्रको अन्द्य विविि काययहरु:



उद्यम विकास सहजकताय पररचालन गनि तथा उनीहरुको कामको रनरीक्षण गनि।

स्थानीय तहहरुमा नगर प्रमुख/गााँउपारलका अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठन भएको
उद्यम विकास सरमरतलाई वक्रयाकशल गराउन आिश्यक सहयोग गनि।

मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
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नयााँ उद्यमी श्रृजना, पुराना उद्यमीको स्तरोकन्द्त, प्रविरि सहयोग र साझा सुवििा
केन्द्र (उद्यम घर) रनमायण तथा व्यिस्थापनको लारग लघु उद्यम विकास
काययक्रम सञ्चालन भएका िडा कायायलयहरुमा आिश्यक समन्द्िय गनि।



सभपूणय कामहरु प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गनयको लारग लघु उद्यम फोकल
ाँ समन्द्िय गनि।
पसयन/मेड्पा काययक्रम फोकल पसयनसग



नयााँ उद्यमी श्रृजना िा स्तरोकन्द्त तफयको करतपय कृयाकलापहरु लागत
साझेदेशारीमा कायायन्द्ियन गदेशाय थप प्रभािकारी हुने भएमा त्यस्ता काययहरु

(विशेषत कशप रबकास, सं कलन केन्द्र, हाटबजार, अिलोकन ्रममण आठदेश)

सभपादेशन गनयको लारग अन्द्तरपारलका तथा कजल्ला कस्थत प्रदेशे श कायायलयहरु र
अन्द्य सं घ सं स्थाको काययक्रमसाँग समन्द्िय गनि ।


स्थानीय तहहरुमा सञ्चालन हुने बावषयक योजना तजुम
य ा प्रकृयामा लघु उद्यम
विकास

काययक्रमलाई

मूलिारमा

ल्याउनको

लारग

स्थानीय

तहको

जनप्ररतरनरिहरु र कमयचारीहरुलाई लघु उद्यम विकास मोडे ल बारे प्रकशकक्षत
गनि।


पारलकाको उद्यम विकास रणनैरतक योजना तयारी र त्यसको कायायन्द्ियको
लारग आिश्यक सहयोग गनि।



लघु उद्यम विकास काययक्रमलाई पारलकामा व्यिकस्थत रुपमा सञ्चालन गनय
पारलकाको लघु उद्यम सञ्चालन रनदेशि कशका िा काययविरि तयारी र यसको
यथोकचत प्रयोमा आिश्यक सहयोग गनि।



... ... महाशाखा/शाखा/ईकाई प्रमुख र लघु उद्यम फोकल पसयन/ मेड्पा
फोकल पसयनले ठदेशएको सुझाि आदेशे शको अन्द्य कामहरु गनि।

६. शैकक्षक योग्यता र कायय अनुभि:


मान्द्याता प्राप्त विश्िविद्यालयबाट समाजशास्त्र, राजनीरतशास्त्र, अथयशास्त्र िा

अन्द्य कुनै परन विषयमा स्नातकोत्तर उतीणय गरी ककभतमा ५ बपय लघु उद्यम
विकास, आयआजयन िृवर्द् िा सामाकजक पररचालन सभबकन्द्ि काम गरे को, िा


मान्द्याता प्राप्त विश्िविद्यालयबाट समाजशास्त्र, राजनीरतशास्त्र, अथयशास्त्र िा
अन्द्य कुनै परन विषयमा स्नातक तह उतीणय

गरी ककभतमा ८ िषय लघु उद्यम

विकास, आयआजयन िृवर्द् िा सामाकजक पररचालन सभबकन्द्ि काम गरे को, िा


मान्द्याता प्राप्त विश्िविद्यालयबाट समाजशास्त्र, राजनीरतशास्त्र, अथयशास्त्र िा
अन्द्य कुनै परन विषयमा स्नातक तह उतीणय

गनुक
य ो साथै लघु उद्यम विकास

सभबकन्द्ि रस.वट.ई.रभ.वट. बाट ककभतमा तह २ िा प्राविरिक एस.एल.रस. उतीणय
मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
काययक्रम सञ्चालन रनदेशिकशका, २०७८ (नमूना) बागमती प्रदेशे श

गरे को िा रडप्लोमा कोषय गरे को र ३ िषय लघु उद्यम विकास, आयआजयन िृवर्द्
िा सामाकजक पररचालन सभबकन्द्ि काम गरे को ।
७. आिश्यक सीप:



युरनकोडमा नेपाली टाईप गनय सक्ने,

Micro Soft word, Excel र Power point मा राम्रोसाँग काम गनय
सक्ने,



मोटरसाईकल/स्कुटी चलाउन सक्ने /लाइसेन्द्स भएको।
अनुसूची -२
ाँ सभबकन्द्ित)
(देशफा ७ को उपदेशफा (३) सग
उद्यम विकास सहजकतायको कायय वििरण

पदेश

:

उद्यम विकास सहजकताय

योग्यता

:

देशफा .... मा उल्ले ख भए बमोकजम खुलाउने

काययस्थान

:

स्थानीय तह /उद्योग विकाससाँग सभबकन्द्ित शाखा िा उपशाखा

अिरि

:

रमरत ... ... ... ... ... देशे कख ... ... ... ... ... ... ... सभम

(१) उद्यम विकास सहजकतायका कायय कजभमेिारीहरुःउद्यम विकास सहजकतायले मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
काययक्रम

सञ्चालन

काययविरि,

२०७८

बमोकजम

उद्योग

विकास

शाखा

िा

उपशाखाको मातहत देशे हाय बमोकजमको कायय गनुय पनिछः(क)

नयााँ उद्यमी श्रृजना तफयः


िडास्तरमा काययक्रम र लघु उद्यम विकास (मेड) मोडे ल सभबन्द्िमा
अरभमूखीकरण गनि,



तोवकएको िडा/बस्तीमा सहभारगतात्मक ग्रामीण लेखाजोखाको पर्द्रतबाट

स्थानीय स्रोत सािन, बजार र लकक्षत िगयको पवहचान तथा लघु उद्यम

विकासको लारग घरिुरी लगायतको सिि क्षण गरी सं करलत सूचना तथा
तथ्याङ्क विश्ले षणको आिारमा प्ररतिेदेशन तयार गरी पेश गनि,


लघु उद्यमी समूह गठन गनि, रनयरमत बैठक बसाउने, व्यािसावयक कशक्षा
ठदेशने र नेतत्ृ ि विकास सभबन्द्िी कृयाकलाप गनि,

मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
काययक्रम सञ्चालन रनदेशिकशका, २०७८ (नमूना) बागमती प्रदेशे श



सभभावित लघु उद्यमीलाई उद्यमशीलता विकास तारलम (TOPE. TOSE)
र लै वङ्गक समानता तथा सामाकजक समािेशी सभबन्द्िी तारलम प्रदेशान गनि,



सहभागीले छनौट गरे का उद्यम/व्यिसायको व्यािसावयक योजना तयार
गनयको लारग सहजीकरण गनि,



व्यािसावयक योजनाको आिारमा उपयुक्त देशे कखएको व्यिसायको छनौटको
आिारमा प्राविरिक सीप विकास तारलमको लारग सहजीकरण गनि,



लघु उद्यमीको उद्यमको स्थापना तथा शुरुिातको लारग आिश्यक वित्तीय
सेिामा पहुाँच उपलब्ि गराउनको लारग वित्तीय सं स्था तथा सहकारी
सं स्थासाँग समन्द्िय तथा सहजीकरण गनि,



उपयुक्त प्रविरि सभबन्द्िी सूचना सङ्कलन गनि र त्यसको सभबन्द्िन
उद्यमीसाँग गराउन पहल गनि, गराउने,





उद्यमीको बजार योजना तयार गरी त्यसलाई कायायन्द्ियन गनि,

उद्यमीलाई रनयरमत रूपमा भेटघाट गरी व्यािसावयक परामशय ठदेशने,

साझा सुवििा केन्द्र (उद्यम घर) को स्थापना तथा ठदेशगो रूपमा
सञ्चालनको लारग सहजीकरण गनि,


(ख)

लघु उद्यमीलाई प्रदेशान गररएको सेिाको तथ्याङ्क अद्यािरिक गनि ।

उद्यमको स्तरोकन्द्त तफयः


सञ्चालनमा रहेका लघु उद्यमको व्यािसावयक क्षमता अरभिृवर्द्का लारग
आिश्यकता पवहचानको सभबन्द्िमा SWOT Analysis

गनि र त्यसको

आिारमा तोवकएको बजेट तथा काययक्रमरभत्र रही सहयोगको क्षेत्रको
प्राथरमकीकरण गनि,


उद्यमीको

व्यिसाय

व्यिस्थापन

तथा

व्यिसायको

उद्यमशीलता विकास तारलम (TOEE. TOGE) सञ्चालन गनि,


िृवर्द्को

लारग

उद्यमीको व्यािसावयक क्षमता अरभिृवर्द् गनयको लारग देशे हायका विषयमा
सहजीकरण गनिःo
o
o
o
o
o

लघु उद्यमीद्वारा उत्पाठदेशत िस्तुको रबक्री बढाउन,
उत्पादेशन तथा उत्पादेशकत्िमा अरभिृवर्द् गनय,
प्रविरिमा पहुाँच तथा हस्तान्द्तरण गनय,
सीप विकास तारलम प्रदेशान गनय,

लघु उद्यमीको नाफामा िृवर्द् गनय,

िस्तु विकास तथा विविरिकरण गनय,
मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
काययक्रम सञ्चालन रनदेशिकशका, २०७८ (नमूना) बागमती प्रदेशे श

o
o
o

गुणस्तर रनयन्द्त्रण तथा गुणस्तरीय िस्तु िा सेिाको उत्पादेशन गनय,
बजार सञ्जालको विकास तथा व्यािसावयक परामशय प्रदेशान गनय,
उद्यमीले

आंकशक

रूपमा

सञ्चालन

रोजगारीमा पररितयन गराउन ।



गरे को

उद्यमलाई

पूणय

लघु उद्यमीलाई रनजले सञ्चालन गरे को उद्यमबाट आिारभूत आरथयक
आिश्यकता पूरा गनय सक्षम हुने स्तरमा नाफा आजयन गनय सक्षम बनाउन
सहयोग गनि,



लघु उद्यमी समूहको पररचालन तथा क्षमता अरभिृवर्द्का लारग सहयोग
गनि,


(ग)

लघु उद्यमीको व्यािसावयक कारोिार तथा प्रदेशान गररएको सेिाको तथ्याङ्क
अद्यािरिक गनि ।

अन्द्य :


काययक्रम

सञ्चालन

गदेशाय

आिश्यक

पनि

नीरत

आिश्यकताको आिारमा स्थानीय तहलाई सहयोग गनि,


रनमायणको

लारग

स्थानीय तहको उद्योग विकास शाखा िा उद्योगसाँग सभबकन्द्ित शाखासाँग
लघु उद्यमका लारग प्रत्यक्ष सभपकयमा रही तोवकएको कायय गनि,



यस काययक्रम तथा उद्यम विकास िा सीप विकास सभबन्द्िी अन्द्य

काययक्रम सञ्चालनको लारग पररचारलत कमयचारीको मेड मोडे लमा क्षमता
अरभिृवर्द् गनय सहजीकरण गनि,


स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने बावषयक योजना तजुम
य ा प्रकृयामा लघु उद्यम
विकास

काययक्रमलाई

मूलिारमा

ल्याउनको

लारग

स्थानीय

तहका

जनप्ररतरनरि¸ कमयचारी¸ लगायत अन्द्य साझेदेशार सं घ सं स्थालाई आआफ्नो कजभमेिारी तथा भूरमकाको बारे मा छलफल िा अनुकशक्षण पर्द्रत
माफयत् सुसूकचत गराउने,


उद्यम विकास रणनीरतक योजना रनमायण तथा यसको कायायन्द्ियनको लारग
आिश्यकता अनुसार सहजीकरण गनि,



स्थानीय तहले काययक्रम सञ्चालनको लारग आिश्यक बजेट विरनयोजन
तथा काययक्रम तजुम
य ा गनय आिश्यक सहजीकरण गनि,



काययक्रम अन्द्तगयत सञ्चालन गररएका सबै कृयाकलाप तथा बजेटको

अरनिायय रूपमा समुदेशायस्तरमा साियजरनक लेखा परीक्षण गरी प्ररतिेदेशन

मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
काययक्रम सञ्चालन रनदेशिकशका, २०७८ (नमूना) बागमती प्रदेशे श

ु ाईमा सहभागी
पेश गनि र स्थानीय तहले आयोजना गरे को साियजरनक सुनि
हुने,



काययक्रमले तोकेको कायय प्रगरत प्ररतिेदेशन समयमा नै तयार गरी पेश गनि,

उद्यमशीलता विकास सहजीकरण केन्द्र िा अन्द्य यस्तै प्रकृरतका सं स्था/

एकाईसं ग सभभािना भएका क्षेत्रमा साझेदेशारी िा सहकायय हुने गरी
समन्द्ियमा काययक्रम सञ्चालन गनि,



उद्योग विकास शाखाले लघु उद्यमसाँग सभबकन्द्ित तोवकएका कायय गनि,

काययविरिमा उद्यम विकास सहजकतायले गनि भनी तोवकएका अन्द्य काययहरू
गनि।

(२)

उद्यम विकास सहजकतायमा हुनपु नि सीपहरूः

उद्यम विकास सहजकताय मृदेशभाषी, स्थानीय भाषालाई सभमान गनि, ध्यान

ठदेशएर सुन्ने, रचनात्मक उत्तर ठदेशने, समुदेशायमा घुलरमल हुन सक्ने आठदेश
सीप भएको,


लघु उद्यमीलाई उनीहरूको उद्यम सफलतापूिक
य सञ्चालन गनयका लारग
व्यािसावयक परामशय प्रदेशान गनय सक्ने,



लघु उद्यमका सफलताका पक्ष पवहचान गनय सक्ने, सञ्चारलत उद्यमको
सिल र देशुबल
य पक्षको विश्लेषण गरी सफल उद्यमको विकास गनय सक्ने,



ाँ को अन्द्तवक्रयया,
उद्यमी र उद्यमको समस्याको पवहचान गनय उद्यमीसग

समािानका उपाय खोजी गनय सहभारगतामूलक पहल, विश्ले षण तथा
अनुभिको आिारमा उपयुक्त रनणयय गनय सक्ने,


लघु उद्यमी तथा उनीहरूको उद्यमको रनयरमत सुपररिेक्षण, अनुगमन गरी
आिश्यक सुझाि तथा उद्यम स्तरोकन्द्तका लारग आिश्यक तारलमको

ाँ को समन्द्िय र
आयोजना, सोको लारग अन्द्य सेिा प्रदेशायक सं स्थासग
सहकायय गनय सक्ने,

(३)

उद्यमीसाँग

व्यिहाररक

छलफलको

िातािरण तयार गनय सक्ने ।

माध्यमबाट

देशोहोरो

रसकाईको

सेिा करार सभझौता समाि हुनःे

उद्यम विकास सहजकतायसाँगको करार सभझौता हुाँदेशाका बखतको शतयमा आरथयक
बषयको अगािै समाि हुने भनी सभझौतामा तोवकएको भए सोही बमोकजम र सो

नभएमा सोही आरथयक िषयको अन्द्तमा स्ितः समाि हुनछ
े । सभझौता भङ्ग भए
भङ्ग भएको २ ठदेशनरभत्र िा सभझौता समाि हुन ु पूि य आफ्नो कजभमामा रहेको

मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
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कजन्द्सी, नगदेश िा कागजात बरबुझारथ गनुय पनिछ ।बरबुझारथ नगरे मा प्रचरलत
कानून बमोकजम असुल उपर गरी कारबाही हुनेछ ।

अनुसूची -३
(देशफा १३ को उपदेशफा (१) सं ग सभबकन्द्ित)
काययक्रम कायययोजनाको ढााँचा
मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास काययक्रम
आ.ब. :२०७८/७९
कृयाकलाप

क्र.सं .
क)
१

लक्ष्य

व्यकक्त

उद्यम विकासका लारग सामाकजक पररचालन
वप.आर.ए.

१.२

घरिुरी सििक्षण सभपन्न (फारम ए र बी)

१.३

सभभाव्य लघु उद्यमीका रुपमा सहभागीहरुको छनौट

१.५

पवहलो देशोस्रो तेस्रो (रु.)

नयााँ उद्यमी श्रृजना

१.१

१.४

समय (चौमारसक) बजेट मुख्य कजभमेिार

भैरहेका उद्यमी सभभाव्य उद्यमीका रुपमा
पवहचान भएमा (फारम सी)
बजार सििक्षण फारम

(फारम रड)

१.६ उपयुक्त प्रविरि अध्ययन सभपन्न(फारम ई)
१.७ श्रोत सभभािना अध्ययन सभपन्न (फारम एफ)
१.८

िातािरण पररक्षण सभपन्न (फारम जी)

१.९

लघु उद्यमी समूहको गठन तथा पररचालन

२
२.१

उद्यमशीलता विकास तारलम
उद्यमशीलता विकास तारलम सञ्चालन (टोपे,
टोसे र लै वङ्गक सचेतना)

२.२

व्यिसावयक योजना तयार गररने सङ्खख्या

२.३

उद्यम व्यिसायको छनौट

३

प्राविरिक सीय विकास तारलम

३.१ व्यिसावयक योजनाको आिारमा छनौट भएको उद्यमको
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आिारमा सीप विकास तारलम
४

ाँ
लघु वित्तमा पहुच

४.१

लघु उद्यमी र वित्तीय सेिा प्रदेशायकसाँग अन्द्तरवक्रया

४.२

उद्यमीको लागी घुकभतकोष पररचालन

४.३

लघु कजाय प्राप्त गनि उद्यमीको सङ्खख्या

४.४

लघु उद्यमको िीमाको लारग सहजीकरण

५

उपयुक्त प्रविरिमा पहुचाँ तथा हस्तान्द्तरण

५.१

उपयुक्त प्रविरि आपूती गनि सं स्थाहरुको रोस्टर तयारी

५.२

प्रविरि आपूतीकतायसाँग सभबन्द्िन विकास

५.३

उपयुक्त प्रविरि हस्तान्द्तरण

६

बजार सभबन्द्ि विकास

६.१

उद्यमी र क्रेताहरु बीच अन्द्तरवक्रया

६.२

बजार र प्रिर्द्यनात्मक कृयाकलापहरु

६.३

अन्द्य बजार विकास सभबन्द्िी कृयाकलाप

७

व्यिसावयक परामशय सेिा

८

साझा सुवििा केन्द्र स्थापना र सन्द्चालन

९
(ख)
१
२
३

काययक्रम सं योजक र उद्यम विकास सहजकताय
पररचालन
भइरहेको उद्यमीको स्तरोकन्द्त
स्तरोकन्द्तको लरग आिश्यकता पवहचान गनि
आिश्यकता पवहचानको आिारमा पुनतायजगी
तथा स्तरोकन्द्त तारलम
प्रविरि हस्तान्द्तरण तथा प्रविरि पहुचाँको लारग
सहजीकरण

४

बजारीकरणमा सहयोग

५

व्यािसावयक परामशय

६

स्तरोकन्द्त हुने कुल उद्यमीको सङ्खख्या

(ग)
१

रोजगारी सृजना हुने कुल सङ्खख्या
नयााँ उद्यमीबाट रोजगारी श्रृजना हुने सङ्खख्या

२ स्तरोकन्द्तबाट थप रोजगारी सृजन
य ा हुने सङ्खख्या
(३)

गरीबीको रे खाबाट मारथ आउने लघु उद्यमीको
सङ्खख्या

जभमा बजेट:
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नोट:- कायययोजना तयार गदेशाय नयााँ उद्यमी श्रृजनाको लारग प्ररत उद्यमी ककभतमा रु. ३०,०००/-, स्तरोकन्द्तको

लारग प्ररत उद्यमी ककभतमा रु.१५,०००/- र प्ररत साझा सुवििा केन्द्रको लारग ककभतमा रु.१०,००,०००/को देशरले बजेट विरनयोजन गनुय पनिछ ।

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

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

तयार गनि

रसफाररस गनि

... ... ... ... शाखा

प्रमुख प्रशासकीय अरिकृत

... ... ... ...
स्िीकृत गनि
अध्यक्ष,
उद्यम विकास सरमरत

अनुसूची -४
(देशफा २५ को उपदेशफा २ सं ग सभबकन्द्ित)
लघु उद्यम विकास (मेड) मोडेल
लघु उद्यम विकास (मेड) मोडे ल सभभाव्य बजार, उद्यमीहरूको माग र उद्यम
विकासको सभभािनाको आिारमा उद्यम विकास गररने अििारणामा आिाररत छ । यस
मोडे ल अनुसार कुनै परन क्षेत्रमा उद्यम विकास गनयको लारग तीनिटा पक्षहरूको
विश्ले षण गनुय पछय,

जस अन्द्तगयत लकक्षत समूहको

चाहना,

उनीहरूको चाहना

बमोकजमको उद्यमको लारग आिश्यक स्रोत स्थानीय स्तरमै उपलब्िता र सभभावित
उद्यमबाट उत्पादेशन हुने िस्तुको बजारको सभभाव्यता पदेशयछन् । यस अििारणामा मुख्य
गरी बजार मागको अिस्थालाई विश्ले षण गरी बजारको सुरनकश्चतताको आिारमा मात्र
उद्यम विकासको लारग थप प्रवक्रयाहरू प्रदेशान गररन्द्छ । उद्यम विकासको लारग
उद्यमीहरूको माग, बजार सभभाव्यता, कच्चा पदेशाथयमा आिाररत रहेर उद्यम विकासको
सभभाव्यता हेरेर मात्र उद्यम विकासको काययक्रमहरू शुरु गररन्द्छ । (कचत्र नं.-१
हेनह
यु ोस् )
Venn Diagram (रोटी कचत्र)

िजार माग:
स्थारनय,
राविय र

अन्द्तराविय

उद्यम

विकास
को

कायय
त्र
े
मेयक्षर/उपमे
यर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
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कचत्र नं.-१
उद्यमीहरूको श्रृजना र विकास कसरी गनि भन्द्ने हालसभमको रसकाई, अनभुि र
सफलतापूिक
य

गररएको

प्रयासबाट

उद्यमीहरूलाई

एकीकृत

सेिा

अििारणा

(Integrated Service Approach) अन्द्तगयत सहयोग गरी ठदेशगो उद्यम विकास गनय

सवकन्द्छ भन्द्ने प्रमाकणत भएको छ । यस अििारणा अन्द्तगयत विगतको अनुभिबाट
प्रमाकणत भइसकेको प्रवक्रयाहरू जस्तै : उद्यम विकासको लारग सामाकजक पररचालन,
उद्यमशीलता

विकास,

सीपमूलक

तारलम,

वित्तमा

पहुाँच,

उपयुक्त

प्रविरि,

बजारीकरण, व्यािसावयक परामशय र उद्यमको स्तरोकन्द्तको साथै उद्यम विकासको लारग
नीरतगत िातािरण रनमायणमा रनरन्द्तर जोड ठदेशनु पनिछ (हेरौं, कचत्र नं.-२) ।
लघु उद्यम विकास मोडेलको प्रारूप

कचत्र नं.-२
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उद्यमशीलता विकासको लारग चरणिर्द् रूपमा विरभन्द्न ६ िटा चरणहरूमा व्यािसावयक
सेिा प्रदेशान गनुय पनि हुन्द्छ । यी चरणहरूमा गररने काययहरूको वििरण छोटकरीमा तल
प्रस्तुत गररएको छ ।
१. उद्यम विकासको लारग सामाकजक पररचालनः
यस चरणमा उद्यम गनय इच्छु क समुदेशायलाई उद्यमी समूहमा आिर्द्ता गराई
उद्यमसाँग सभबकन्द्ित पक्षहरूको बारे मा छलफल गनि, उद्यम स्थापनाको लारग
उत्प्रेररत तथा नेतत्ृ ि विकास गनि कायय गररन्द्छ । यसको अरतररक्त उद्यम
विकासको लारग सभभाव्य स्रोतहरूको विश्ले षण गनि, सभभावित उद्यमीहरू छनौट
गनि तथा बजारको सभभािनाको क्षेत्रहरूको पवहचान गनि जस्ता काययहरू समेत
गररन्द्छ ।
२. उद्यमशीलता विकासः
सभभावित उद्यमीहरूको छनौट पश्चात् उनीहरूलाई उद्यम गनयको लारग तत्परता
ल्याउन, जोकखम रलन, उद्यमशील सोच विकास गनय, उद्यम गनयको लारग उत्प्रेरणा
गराउने लगायत व्यिसायलाई शुरु तथा सञ्चालन गनयको लारग व्यािसावयक सीप
समेत प्रदेशान गररन्द्छ । उद्यमशीलता विकासको लारग अन्द्तरायविय श्रम सङ्गठनले
तयार गरे को उद्यमशीलता विकास प्याकेज सभबन्द्िी "आफ्नो व्यिसाय शुरु तथा
सुिार गनुह
य ोस् (Start and Improve Your Business, SIYB) तारलम"
प्रदेशान गररन्द्छ । यस प्याकेजमा ४ प्रकारको तारलमहरू क्रमशः Training of
Potential Entrepreneurs (ToPE), Training of Starting
Entrepreneurs
(ToSE),
Training
of
Existing
Entrepreneurs (ToEE) र Training of Growth Enterprise
(ToGE) प्रदेशान गररन्द्छ । नयााँ उद्यमी श्रृजनाको लारग ToPE र ToSE तारलम
प्रदेशान गररन्द्छ । तारलमको अन्द्त्यमा सहभागीहरू उद्यम गनयको लारग तयार भई
उद्यमको छनौट गरी त्यसको शुरुिात तथा व्यिस्थापन गनयको लारग प्रकशकक्षत
हुन्द्छन् । साथै छनौट गरे को उद्यमको व्यािसावयक योजना समेत तयार गररन्द्छ
जसमा उद्यमको बजारको सभभािना, बजार योजना, उत्पादेशन योजना, खचय, कुल

ीँ ो एकीन र यसको स्रोतको व्यिस्थापन तथा उद्यमको नाफा नोक्सानको
पुजीक
विश्ले षण गररन्द्छ ।
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३. प्राविरिक सीप विकास तारलमः
सभभावित

उद्यमीले

उद्यमशीलता

विकास

तारलम

पश्चात्

उद्यमको

छनौट,

आिश्यक कच्चा पदेशाथयको ले खाजोखा, व्यािसावयक योजनाको रनमायण र उद्यम गनय
चावहने पुंकजको कसरी व्यिस्थापन गनि भन्द्ने सोचको विकास पश्चात मात्र प्राविरिक
सीप विकासको तारलम प्रदेशान गररन्द्छ । व्यािसावयक योजनाको आिारमा छनौट
भएको उद्यमको लारग चावहने आिश्यक प्राविरिक सीप विकास प्रदेशान गररन्द्छ ।
नरतजामूलक सीप विकास तारलम प्रदेशान गररने हुाँदेशा तारलम पश्चात् उद्यमीहरूमा
गुणस्तरीय िस्तु तथा सेिाहरू उत्पादेशन गनय सक्ने प्राविरिक सीप क्षमताको विकास
हुन्द्छ । परभपरागत सीपमा आिाररत उद्यमको छनौट गरे को अिस्थामा परन थप
सीप विकास तारलमको व्यिस्था गनुय पनि हुन्द्छ ।
ाँ ः
४. वित्तीय पहुच
व्यािसावयक योजनाको आिारमा आिश्यक कुल पूंजीको लारग स्िलगानी तथा
ऋणको समेत आिश्यकता हुन्द्छ । उद्यमशीलता विकास भनेको व्यािसावयक
जोकखम समेत रलन सक्ने क्षमता हुने भएकोले उद्यमीहरू ऋण प्राप्त गनय इच्छु क
ाँ
हुन्द्छन् । यसको लारग वित्तीय सेिा प्रदेशायकहरूसग
समन्द्िय गराई ऋणको
व्यिस्थापन गनय सहजीकरण गररन्द्छ । उद्यमशीलता विकासको तारलम ठदेशाँदेशा नै
उद्यमीहरूलाई व्यिसाय सञ्चालन गनय ऋण रलनुपछय र िस्तु िा सेिा उत्पादेशन
गरे र ऋण रतनि िा नाफा आजयन गनि कुरामा उत्प्रेरणा गररएको हुन्द्छ ।
ाँ ः
५. उपयुक्त प्रविरिमा पहुच
उपयुक्त प्रविरिले उद्यमीको उत्पादेशकत्िमा िृवर्द् गनु,
य प्ररत्पिीहरूको िस्तुसाँग
गुणात्मक रूपमा प्ररत्पिाय गनय तथा उत्पादेशन लागतमा कमी ल्याउने गदेशयछ ।
तसथ् य उद्यमको प्रकृरतको आिारमा उद्यमीहरूलाई उपयुक्त प्रविरिहरूको बारे मा
जानकारी, पहुाँच तथा त्यसको सञ्चालनको लारग सहजीकरण गररन्द्छ । प्रविरिहरू
लागत साझेदेशारीमा हस्तान्द्तरण गररन्द्छ । सरकारी अनदेशुानको उकचत प्रयोगको लारग
उपयुक्त प्रविरिमा लगानी गनय सवकन्द्छ । उद्यम सञ्चालन गनय प्रविरि (मेरसन
औजार) को आिश्यकता हुन्द्छ, त्यसैले उद्यमीहरूलाई उपयुक्त प्रविरिमा पहुाँच
पुर्याउन मद्दत गनुय पनि हुन्द्छ ।
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६. बजारीकरण तथा व्यािसावयक परामशयः
उद्यमीले उत्पादेशन शुरु गरे पश्चात् उत्पाठदेशत िस्तुको बजारीकरण गनुय सबैभन्द्देशा महत्त्िपूणय
पक्ष हो । यसको लारग उत्पाठदेशत िस्तुहरूको Buy Back Guarantee, Business to
Business Linkage गनि लगायत बजार प्रिर्द्यनको लारग Grading, packaging,
labeling, branding जस्ता कृयाकलापहरूमा समेत सहजीकरण गररन्द्छ । उल्ले कखत
छ िटा चरणहरूमा एकीकृत र क्रमबर्द् सेिा प्रिाह गरे पश्चात् उद्यमशीलताको क्षमता विकास
गरी सभभाव्य लघु उद्यमीहरूलाई उद्यमीको रूपमा तयार गनय सवकने मान्द्यता नै यस लघु
उद्यम विकास (मेड) मोडेलको रसर्द्ान्द्त हो । नयााँ श्रृजना भएको उद्यमीहरूलाई उद्यमको
शुरुिात पश्चात् रनरन्द्तर रूपमा अनुगमन गरी त्यसको आिारमा आिश्यक परामशय तथा अन्द्य
सेिाहरू प्रदेशान गदेशै उद्यमलाई स्तरोकन्द्त गरी ठदेशगोपनको अिस्थामा पुर्याउन समेत यस
मोडेलको विशेषता रहेको छ ।

अनुसूची -५

(देशफा १८ को उपदेशफा (२) साँग सभबकन्द्ित)

घर पररिार सििक्षण फारामहरू (फाराम ए, बी र सी)
घर पररिार सििक्षण फाराम – ए (Form A)
(सबै घर पररिारको लारग)
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प्रश्नािली नभबरः
१) घरिुरी वििरण
प्रदेशे शको नाम /

कजल्ला:

महानगरपारलका /

नभबर:

बजार केन्द्र:

उपमहानगरपारलका /
नगरपारलका / गाउाँपारलका:

िडा नभबर:

बस्तीको नाम:

घर मूलीको नाम:

जातीय समूह:

जारत:

िमय:

तपाईंको पररिारको आरथयक अिस्था कस्तो छ
भन्द्ने सोच्नुहन्द्ु छ ?

(क) घर पररिार सभबन्द्िी वििरण भनुह
य ोस्,(२) पररिारको सदेशस्यको भोगचलनमा रहेको जग्गा जरमनको वििरण
स्िारमत्िको
वकरसम

खेत

बारी

घडेरी

जङ्गल

अन्द्य

जभमा

(रोपनी/विगाहा) (रोपनी/विगाहा) (रोपनी/विगाहा) (रोपनी/विगाहा) (रोपनी/विगाहा) (रोपनी/विगाहा
)

आफ्नो रनजी
मोही
कमाएको
बटै या
ऐलानी,
सरकारी
गुठी
जभमा
क्षेत्रफल
अरूलाई
कमाउन
ठदेशएको

(३) (क) पशुिन सभबन्द्िी वििरण
स्िारमत्ि
वकरसम

आफ्नो आफैँले अरूको

आफूले अनुमारनत

पालेको सङ्खख्या पालेको सङ्खख्या

मूल्य (रू.)

अकघल्लो साल

पशुिनको रबक्रीबाट

रबक्री गररएको

अकघल्लो िषय भएको

सङ्खख्या

आभदेशानी (रू)
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गाई
गोरू बाछी
पाडो भैं सी
पाडी भैं सी
भेडा च्याङ्खग्रा
खसी बाख्रा
सुाँगरु बङ्गुर
हााँस कुखुरा
घोडा, खच्चर
खरायो
माछा (भ ुरा
छाडेको)
परे िा
अन्द्य

(३) (ख) अकघल्लो साल गररएको देशुग्िजन्द्य तथा मासुजन्द्य पदेशाथयको रबक्री वििरण:देशुि रबक्रीबाट भएको देशुिजन्द्य पदेशाथय (घ्यू, बटर, रमठाई) को
आभदेशानी (रू.)

रबक्रीबाट भएको आभदेशानी (रू.)

अण्डा रबक्रीबाट
भएको आभदेशानी (रू)

माछा तथा मासु
रबक्रीबाट भएको
आभदेशानी (रू)

(४) गत िषय भएको कृवष उब्जनी सभबन्द्िी वििरण:बालीको
प्रकार

बाली लगाइएको
क्षेत्रफल

इकाई

कुल उब्जनी

आफूले उपभोग गरे को

रबक्री गरे र भएको

के.जी.

अनुमारनत रकम (रू.)

आभदेशानी रकम (रू.)

िान
गहुाँ
मकै
कोदेशो
जौ
आलु
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तेलहन
देशलहन
तरकारी
उखु
अदेशुिा
लसुन
बेसार
फापर
कागुनो
कचनो
अन्द्य

(५) गत िषय भएको फलफूल उत्पादेशन सभबन्द्िी वििरण:फलफूलको
प्रकार

फलफूल
रोवपएको इकाई
क्षेत्रफल

फल लाग्ने फल नलाग्ने

फलफूल

िृक्ष

िृक्ष

उत्पादेशन

सङ्खख्या

सङ्खख्या

केजी

फलफूल रबक्री
पररमाण केजी

फलफूल रबक्रीबाट
भएको आभदेशानी
रकम (रू)

सुन्द्तला
कागती
ज्यारमर
जुनार
स्याउ
अनार
अङ्गुर
केरा
ाँ
आप
मेिा
रनबुिा
रलची
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नास्पाती
आलुबखडा
भोगटे
अन्द्य
(६) उद्यम सभबन्द्िी वििरण (उद्यम गरे को भए)
उद्यमको नाम

उद्यमको उत्पादेशन

उद्यम बाट हुने िावषयक आभदेशानी (रु.)

(७) घरको कस्थरत सभबन्द्िी वििरण (उपयुक्त कोठामा कचनो लगाउनुहोस् )
घरको स्िारमत्िको
प्रकार

आफ्नै

भाडामा

घरविवहन

अरूको

ढुं गा/माटो

ईटा/माटो

ढुं गा/रसमेन्द्ट

शरण

घरको रभत्ताको प्रकार

ईटा/रसमेन्द्ट
बााँस / पराल / हााँगा
घरको छानाको प्रकार
घरको तल्लाको
सङ्खख्या:

खर / पराल
कोठाको सङ्खख्या:

जस्ता

रसमेन्द्टे ड

जस्ता / टायल / स्ले ट

घरको लभबाइ

घरको चौडाइ (वफट):

(वफट):

(८) घरायसी सरसामानको वििरण
सामाग्री
रे रडयो
बयलगा
डा

ियाक्टर
फरनयचर
सोलार

सङ्खख्या

खररदेश
मूल्य

सामाग्री

सङ्खख्या

रं रगन वटभी

खररदेश
मूल्य

सामाग्री

खररदेश
मूल्य

श्यामश्वेत
वटभी

मोटरसाइक

साइकल

ल

पकभपङ सेट

कलिारा

चारा काट्ने

रसलाउने

घट्ट

क्यामरा

मेरसन

सङ्खख्या

मेरसन
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सेट
(९) तपाईंको पररिारलाई िषयभरर आिश्यक खाद्यान्द्न कसरी पूरतय हुन्द्छ ?
आफ्नै

ब्यपारबाट

उत्पादेशनबाट

(मवहना)

(मवहना)

ज्याला

अैँचोपैँ चो

मजदेशुरीबाट

ऋण-

सापटीबाट

(मवहना)

जभमा

उिारोबाट

(मवहना)

(मवहना)

(मवहना)

१२
(१०) तपाईंको पररिारले रलएको ऋण सभबन्द्िी वििरण:ऋणको श्रोत

ऋण रलनुको

(बैङ्क,

ऋण

ऋण

ऋणको

वित्तीय

रलएको

रकम

िावषयक

सं स्था,

रमरत

(रु.)

ब्याजदेशर

कारण(उपभोग िा
आयआजयन)

सहकारी)

रतनय बााँकी

रतररसकेको

ऋण

ऋण रकम

रकम

(रु.)

(रु.)

ऋण रतनि

ऋण

योजना

नरतनुक
य ो

गररएको

कारण

रमरत

(११) थप घरायसी प्रश्न (उपयुक्त कोठामा कचनो लगाउनुहोस् ) :देशाउरा

खाना पकाउन प्रयोग हुने

गुईंठा

रबजुली

इन्द्िन

सौयय उजाय

खाना पकाउन देशाउराको प्रयोग गनि गरे को भए, च ुल्होको
प्रकार

खाने पानीको स्रोत

पाइपको पानी

ट्युििेल

मवट्टतेल

छ्िाली पराल

गोबर ग्यास

एलपी ग्यास

परभपरागत

सुिाररएको
कुिा

मूल

खोला नदेशी

खानेपानी ल्याउन लाग्ने समय (रमनेटमा)

(१२) तपाईंको पररिारमा ५ िषयमरु न उमेरको बालबारलकालाई करत पटक झाडापखाला लागेको
छ ?

झाडापखाला लागेको

झाडापखाला लागेको ५

कशशुको सङ्खख्या

सङ्खख्या

१ िषय मुरनको

िषय मुरनको बालबारलकाको

५ िषय मुरनको बालबारलकालाई हालसभम
करत पटक झाडापखाला लाग्यो ?

(१३) तपाईंको पररिारमा खोप लगाउन छु टेका बालबारलकाको सङ्खख्या
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५ िषयमरु नका बारलकाको सङ्खख्या

५ िषयमरु नका बालकको सङ्खख्या

(१४) विद्यालय जान छोडेको िा जााँदेशै नगएको बालबारलकाको सङ्खख्या :विद्यालयमा भनाय

विद्यालयमा भनाय

विद्यालयमा भनाय नभएका

विद्यालयमा भनाय नभएका

१२ िषयसभमका

देशे कख १७ िषयसभमका

देशे कख १७ िषयसभमका

नभएका ६ देशे कख

नभएका ६ देशे कख

बारलकाको सङ्खख्या

बालकको सङ्खख्या

१२ िषयसभमका

िा पढाइ छाडेका १३

िा पढाइ छाडेका १३

वकशोरीको सङ्खख्या

वकशोरको सङ्खख्या

(१५) तपाईंको पररिारमा विगत ५ िषयमा भएको कशशु तथा मातृमत्ृ युको वििरण:मातृमत्ृ युको सङ्खख्या

रनिन भएको कशशु (१ िषय मुरनको) सङ्खख्या

(ख) घरपररिारको सदेशस्य सभबन्द्िी वििरण भनुह
य ोस्
(१६) पररिारको सदेशस्यको वििरण :रलङ्ग
पूरा नाम

जन्द्मरमरत

(म./पु.
)

फोन

िैिावहक

अपाङ्गता

घरमूलीसाँगको

अिस्था

(छ/छै न)

सभबन्द्ि

कशक्षा /
शैकक्षक
स्तर

पु.: पुरुष, म.: मवहला, रन.: नरक्षर, प्रा.: प्राथरमक साक्षर, मा.: माध्यरमक, उ.: उच्च
कशक्षा, अ.: अध्ययनरत

१७) पररिारको १६ िषयभन्द्देशा मारथको सदेशस्यको पेशा सभबन्द्िी वििरण :पूरा नाम

मुख्य पेशाको लारग १ र सहायक पेशाको लारग २ लेख्ने
कृवष

व्यापार

उद्योग/उद्यम

नोकरी

श्ररमक

लघु उद्यममा रूकच
(छ / छै न)्
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काययक्रम सञ्चालन रनदेशिकशका, २०७८ (नमूना) बागमती प्रदेशे श

(१८) कामको खोजीमा रहेको १६ िषय भन्द्देशा मारथको पररिारको सदेशस्यको वििरण:पूरा नाम

सीप

सीपको

हाल गरररहेको

इच्छाएको कामको

काम खोज्न

वििरण

कामको प्रकार

वििरण

थालेको रमरत

(१९) पररिारको १६ िषयभन्द्देशा मारथको सदेशस्यको बसाईंसराई सभबन्द्िी वििरण:पूरा नाम

बसाईं सरे को

सदेशस्य बसाईं

रमरत

सनुक
य ो कारण

बसाईंसराइको वकरसम
(कचनो लगाउनुहोस् )
फकयने गरी

नफकयने गरी

(ग) पररिार तथा पररिारका सदेशस्यको आभदेशानी र खचय सभबन्द्िी वििरण भनुह
य ोस् ।
(२०) ज्याला-मजदेशुरी (हरूिा) मा संलग्न रहेको १६ िषयभन्द्देशा मारथको पररिारको सदेशस्यको
वििरण:पूरा नाम

कामको प्रकार

खाद्यान्नको लारग

प्राप्त खाद्यान्नको

नगदेशको लारग

नगदेशको लारग

(कृवष /गैह्र

काम गरे को ठदेशन

अनुमारनत मुल्य

काम गरे को

कामबाट प्राप्त कूल

कृवष)

सङ्खख्या

(रु.)

ठदेशन सङ्खख्या

रकम (रु.)

(२१) पररिारको आभदेशानी सभबन्द्िी प्रश्नहरु :(मारथ उल्लेख भइसकेको कृवष, पशुपालन, देशुि, फलफूल, ज्याला मजदेशुरी, उद्यम व्यिसाय बाहेक)
तलब भत्ताबाट

प्राप्त रकम (रु.)

पेन्द्सनबाट प्राप्त
रकम (रु.)

भाडाबाट प्राप्त छोराछोरी िा इिरमत्रबाट
रकम (रु.)

प्राप्त रकम (रु.)

अन्द्य आभदेशानीबाट
प्राप्त रकम (रु.)

मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
काययक्रम सञ्चालन रनदेशिकशका, २०७८ (नमूना) बागमती प्रदेशे श

२२) पररिारको खचय सभबन्द्िी वििरण :खाद्यान्द्नको लारग
भएको खचय
रकम (रु.)

लत्ता कपडाको

कशक्षाको

स्िास्थ्यको

घर भाडा िा

चाडपियको

लारग भएको

लारग

लारग

ममयतका लारग

लारग भएको

फुटकर खचय
रकम (रु.)

खचय रकम

भएको खचय भएको खचय

भएको खचय

खचय रकम

(रु.)

रकम (रु.) रकम (रु.)

रकम (रु.)

(रु.)

जानकारी ठदेशनेको नाम :
अन्द्तिायताय रलनेको नाम :
अन्द्तिायताय रलनेको सही :
रमरत:

स्थान:

मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
काययक्रम सञ्चालन रनदेशिकशका, २०७८ (नमूना) बागमती प्रदेशे श

घर पररिार सििक्षण प्रश्नािली
फाराम-बी (Form B)

(बेरोजगार िा सभभावित उद्यमीहरूका लारग)
प्रश्नािली नभबर:
लघु उद्यमी बन्द्न इच्छु क व्यकक्तको नाम:
घरिुरी नभबर:

प्रदेशे श नाम / नभबर:

कजल्ला:

महानगरपारलका / उपमहानगरपारलका /
नगरपारलका / गाउाँपारलका:

िडा नभबर:

बस्तीको नाम:

बजार केन्द्र:

ाँ सोरिने प्रश्नहरू :सभभावित उद्यमीसग
उपयुक्त कोठामा कचनो लगाउनुहोस् :प्र.नं.
१

प्रश्न
उद्यमशीलता प्ररतको रूकच /प्राथरमकता
(१ सबैभन्द्देशा बढी, ३ सबैभन्द्देशा कम)

२

शैकक्षक स्तर

३

अनुभि

४

उद्यम गनय चाहनुको मूल उत्प्रेरणा

५
६
७

इच्छु क व्यकक्तको उत्तर

उद्यम शुरु गनयको लारग आिश्यक मध्ये
करत रकम उपलब्ि छ ?
पररिार तथा नातागोतामा कसै ले उद्यम
गनुय भएको छ ?
उद्यम शुरु गनयको लारग चावहने सीप,
कला, खुबी िा अनुभि छ ?

१

रनरक्षर

२

३

प्राथरमक

माध्यरम

उच्च

साक्षर

क

कशक्षा

उद्यमी

जारगरे

स्िािलभबी हुन

ज्यालादेशारी
पैसा कमाउन

पूरै

छ

आफन्द्त

त

बेरोजगार
आत्मरनभयर बन्न

आिा

आमाबुिा

अध्ययनर

थोरै

साथीभाइ

कसै ले छै न
छै न

मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
काययक्रम सञ्चालन रनदेशिकशका, २०७८ (नमूना) बागमती प्रदेशे श

८
९

नैरतक समथय िा प्रोत्साहन छ ?
कुनै सं स्था, समूह िा सहकारीको
सदेशस्यता रलनु भएको छ ?

पयायि
छ

शुरु गनय चाहेको उद्यमको स्थानीय माग छ
?

१२ क्षमता विकास सभबन्द्िी ज्ञान छ ?
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०

थोरै
छै न

१६-२२ २३-३० ३१-४० ४१-५० ५१-६०

१० उमेर समूह
११

िेरै

उद्यम स्थापना गनय आिश्यक परे मा
ु न्द्ु छ ?
बसाईँ सनय तयार हुनह
व्यापारीक सीप छ ?

छ

छै न

छ

छै न

छ

छै न
छ

छै न

(पारभपररक िा व्यािसावयक)
उद्यम शुरु गनय चावहने रकम कुन
स्रोतबाट जुटाउनुहन्द्ु छ ?
उद्यमबाट हुने आभदेशानीलाई कसरी
प्रयोग गनुय हुन्द्छ ?

आफैँ पररिार नातागोता सहकारी बैङ्क ऋणदेशातासाथीभाइ
उत्पादेशनमूलक

अन्द्य

अनुत्पादेशक

(व्यिसाय)

(बचत)

(खपत)

तपाईँले उद्यम शुरु गनुय हुन्द्छ भनेर

छ

छै न

छ

छै न

ु न्द्ु छ?
पररिारका सदेशस्यहरू ढु क्क हुनह
उद्यम /व्यिसाय सञ्चालन गनि स्थानका
बारे मा सोच्नु भएको छ ?
आिश्यक भौरतक सहयोग पररिारबाट

अरिकतम

मध्यम

न्द्यूनतम

प्राप्त हुन्द्छ ?
छ

कुनै तारलममा भाग रलनु भएको छ?

छै न

जानकारी ठदेशनेको नाम :
अन्द्तिायताय रलनेको नाम :
अन्द्तिायताय रलनेको सही :
रमरत : ... ... .../ .../ ...

स्थान :

घर पररिार सििक्षण प्रश्नािली,
मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
काययक्रम सञ्चालन रनदेशिकशका, २०७८ (नमूना) बागमती प्रदेशे श

फाराम-सी (Form C)
(मौजुदेशा उद्यमको बारे मा थप जानकारीका लारग)
प्रदेशे श :

कजल्लाः

न.पा./गाउाँपारलका :
िाडय नं. :
िस्तीको नामः
ग्रामीण बजार केन्द्र/बजार केन्द्रः
घरिुरी नं :
उद्यमीको नाम :
उमेर :

रलङ्ग :

म./पु./अन्द्य
जारत :

िमय :

वििावहत /अवििावहत : वििावहत/ अवििावहत/ वििुर/ वििुिा/ छु वट्टएको/ पारपाच ुके गरे को
।
१.

पृ्ठभूरम

१.१ उद्यमीको शैकक्षक स्तर ............................................................
१.२ सीप ..............................................................................
१.३ रलएको तारलम ............................................................................
२. उद्यम/व्यिसायको वििरण
२.१ उद्यम/व्यिसायको नाम
२.२ गरतविरिको प्रकार
२.३ व्यिसाय शुरु रमरत
२.४ उद्यममा काम गनिको सङ्खख्या
(क) पररिारबाट .....

(ख) बावहरको......

(ग) जभमा .......... ।

मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
काययक्रम सञ्चालन रनदेशिकशका, २०७८ (नमूना) बागमती प्रदेशे श

नोट:- यठदेश एकै व्यकक्तको एक भन्द्देशा बढी उद्यम-व्यिसाय भएमा छु ट्टा छु ट्टै
फाराम भरी एकै ठाउाँमा नत्थी गनुय पनिछ।
3. स्िारमत्ि
उद्यमीको आफ्नै



साझेदेशारी


पाररिाररक



सहकारी


अरुको भाडामा



(lease मा)

4. प्रस्तुत व्यिसाय गनय तपाईंले कहाबाट प्रेरणा पाउनुभयो ?
बुबा
साथी




आमा
परभपरागत




नातेदेशार



आफ्नै छनोट 

तारलम/कशक्षा



अन्द्य.............

5. तपाईंले आफ्नो उद्यममा कुन प्रकारको कच्चा पदेशाथय प्रयोग गनुय हुन्द्छ?
५.१
५.२

प्रयोग हुने कच्चा पदेशाथयको नाम : ______________________________
कच्चा पदेशाथयको आपूरतय अिस्था :

िषयभरर प्राप्त हुन_
े _________

मौसम अनुसार प्राप्त हुने (कुन कुन मवहना)__________
कवहले काहीं मात्र__________
५.३

मौसम अनुसार प्राप्त भए परन िषय भरर पुग्ने__________

कच्चा पदेशाथय रलन कहा जानुहन्द्ु छ ?

(क) ठाउाँको नाम ________ (ख) करत टाढा पछय ? _____ वक.रम.

(ग) िषयमा करत पटक जानुहन्द्ु छ ?______(घ) आउने जाने खचय ?
_________
(ङ) एक पटकमा करतको खररदेश गनुह
य न्द्ु छ ? __________
५.४

कच्चा पदेशाथयको आपूरतयमा भएको मुख्य समस्याहरू

(१) __________________________________________________
(२) __________________________________________________
(३) __________________________________________________
(४) __________________________________________________

मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
काययक्रम सञ्चालन रनदेशिकशका, २०७८ (नमूना) बागमती प्रदेशे श

६. उद्यमका लारग उपलब्ि स्रोतको वििरण :
ाँ ीको स्रोत के के हुन ?
६.१ तपाईंको उद्यमको पूज
स्रोत

स्रोतस्थल

जभमा
रु.

ऋण रलएको भएमा सोको वििरण
व्याज

भ ुक्तानी

बााँकी

कवहले रतनि

देशर

रु.

रु.

योजना छ ?

अकन्द्तम पटक
प्रयोग गरे को
रमरत

आफ्नो रनजी
बचत

पररिार
नातेदेशार
स्थानीय साहू
महाजन
गैर सरकारी
सं स्था
सहकारी
सं स्था
सामुदेशावयक
सङ्गठन
बैङ्क
अन्द्य
६.२

ाँ ीसाँग सभबकन्द्ित भोगेका मुख्य समस्याहरू
पूज
(१) __________________________________________________
(२) __________________________________________________
(३) __________________________________________________
(४) _________________________________________________

मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
काययक्रम सञ्चालन रनदेशिकशका, २०७८ (नमूना) बागमती प्रदेशे श

७. सेिा प्रदेशान गनि उद्यमको हकमा
सेिाको वििरण

सेिा प्रदेशान

ज्याला रलने अिरि
पटक

जभमा आय

देशै रनक मारसक िावषयक गनि जभमा कजन्द्सी नगदेश रु.
घर

जभमा िावषयक
आय रु.

८. उत्पादेशन गनि िस्तुहरूको वििरण
उत्पादेशन सङ्खख्या

उत्पाठदेशत िस्तुको

प्रकार

प्ररत सिाह

प्ररत इकाई उत्पादेशन

प्ररत मवहना

मूल्य रू.

८.१ उत्पादेशन प्रवक्रयामा रहे का मुख्य समस्याहरू
(१)
(२)

(३)
८.२ उत्पाठदेशत िस्तु सभबन्द्िी मुख्य समस्याहरू
(१)
(२)

(३)
९. बजारीकरण
तपाईंको उत्पादेशन रबक्री

वितरण कसरी हुने गरे को
छ?

कहााँ

लगेर
बेच्ने

(स्थान)

िावषयक करत
रबक्री हुने
(पररमाण)

प्ररत इकाई

रबक्री मूल्य

करत (मूल्य)

उत्पादेशनको
ओसार

पसारको खचय
(रू.)

उत्पादेशन स्थलबाटै रबक्री
मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
काययक्रम सञ्चालन रनदेशिकशका, २०७८ (नमूना) बागमती प्रदेशे श

स्थानीय बजारमा आफैं लग्ने
सहकारी माफयत्
व्यापारी माफयत्
अन्द्य ……………….
१०. रबक्री वितरण
१०.१ उत्पाठदेशत सामान कुन रूपमा बढी रबक्री हुन्द्छ ? नगदेश 

उिारो 

१०.२ उिारोमा रबक्री गनि गरे को भए उठाउन करत बााँकी छ ? रु. __________
१०.३ हालसभम उिारोमा करत रकम डुबेको छ ?

रु. _________

११. थप माग सभबन्द्िी वििरण
११.१ तपाईंले आफ्नो माल सामग्री बेकचरहेको ठाउाँभन्द्देशा अन्द्यत्रबाट थप माग भइरहेको
जानकारी पाउनुभएको,-

छ 

११.२ पाएको छ भने ठाउाँको नामहरू

छै न 

_______________________________

______________________________पररमाण ।
१२. रबक्री वितरणमा हुने प्ररतस्पिाय
१२.१

तपाईंको कुन कुन उत्पादेशनले कुन कुन ठाउाँमा कुन क्षेत्रबाट आउने सामग्रीसं ग
प्ररतस्पिाय गनुप
य छय ?

प्ररतस्पिायमा रहेको उत्पादेशन
सामग्रीको प्रकार

कुन ठाउाँको उत्पादेशनसाँग
(Origin)

प्ररतस्पिाय हुने स्थल

१३. अन्द्य उद्यमसाँगको अन्द्तरसभबन्द्ि
१३.१ तपाईंको उत्पादेशनलाई अरु साना-घरे ल ु उद्योगको उत्पादेशन गनि काममा प्रयोग हुन्द्छ भने ?
उत्पादेशनको
नाम

कस्तो वकरसमको
पररणाम

काममा प्रयोग हुने

प्रयोग हुने स्थल

मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
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१४. तपाईंको उत्पादेशनको रबक्री (बजारीकरण) को मुख्य समस्याहरू
१.
२.
३.
४.

१५. तपाईंले आफ्नो उद्यमबाट सरदेशर मारसक आभदेशानी करत गनुह
य न्द्ु छ?
रु. २०००-भन्द्देशा कम



रु. २००१-५००० सभम



रु. ५००१-७५०० सभम



रु. ७५०१-१०००० सभम



रु. १०००१-१२५०० सभम



रु. १२५०० मारथ



१६. तपाईंको उद्यम-व्यिसाय सभबन्द्िमा भवि्यको योजना के छ ? उल्लेख गनुह
य ोस्।
नयााँ उत्पादेशन बजारमा ल्याउने



_____________________________

काम गनि ठाउाँ विस्तार गनि



_____________________________

काम गनि ठाउाँ सानि



_____________________________

तारलम रलने



_____________________________

नयााँ प्रविरि ल्याउने



_____________________________

मेरसन/उपकरण फेनि



_____________________________

व्यिसाय बन्द्देश गनि



_____________________________

अन्द्य



_____________________________

१७. तपाईं आफ्नो उद्यम/व्यिसायको उन्नरतका लारग कस्तो सहयोग होस् भन्द्ने चाहनुहन्द्ु छ?
स्पि खुलाउनुहोस्।

(१)
(२)
(३)
सूचना ठदेशनेको नामः
सूचना सङ्कलकको नामः
सूचना सङ्कलकको सहीः
रमरतः

स्थान:

मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
काययक्रम सञ्चालन रनदेशिकशका, २०७८ (नमूना) बागमती प्रदेशे श

अनुसूची -६

(देशफा १८

ाँ सभबकन्द्ित)
को उपदेशफा (४) सग

बजार प्रविरि, श्रोत, िातािरण सभबन्द्िी विश्लेषण फारामहरू
बजार प्रविरि, श्रोत, िातािरण सभबन्द्िी विश्लेषण फारामहरू (डी, इ, एफ, जी१,
जी२)
बजार सभभाव्यता विश्लेषण फाराम डी
(Form D)
(स्थानीय स्तरमा उत्पादेशन गनय सक्ने सामग्रीको पवहचानको लारग)
पसले को नाम:

कजल्ला:

प्रदेशे श:

न.पा./गा.पा.:

िाडय:

स्थान :

ग्रामीण बजार केन्द्र/बजार केन्द्रको नाम:

फोन नं.:
पसलको नाम:
प्रकार :

वकराना स्टोर

फेन्द्सी स्टोर

�
�
�

रमकश्रत स्टोर

हस्तकला सभबन्द्िी

िस्तु विशेषस्टोर
िगय :

थोक व्यापारी
सेल्स एजेन्द्ट

�
�
�

अन्द्य भए खुलाउने
खुरा व्यापारी

�
�
�

�
�

औद्योरगक ग्राहक

अन्द्य
स्थापना भएको रमरत:
१. िस्तुको जानकारी :
िस्तुको नाम

एक पटकमा खररदेश गनि

देशुई पटकको खररदेशको

आपूरतयकताय

आपूरतयकतायको

पररमाण (इकाई/सङ्खख्या)

फरक (हिा/मवहना)

को सङ्खख्या

स्थल

१. स्थानीय उत्पादेशन
२. राक्िय उत्पादेशन
(स्थानीय बाहेक)
३. आयारतत िस्तु

मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
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२. बजार क्षेत्र :
रबक्री क्षेत्रको नाम

िस्तुको
नाम

व्यकक्त पसल

व्यकक्त

पसल व्यकक्त पसल व्यकक्त पसल व्यकक्त पसल

३. बजार कस्थरत :

(क) बढ्देशो िृवर्द् भएको िस्तु
बढ्देशो िृवर्द् भएको िस्तु
रबक्री
िस्तुको नाम

गत िषय प्ररत मवहना
(सङ्खख्यामा)

यस िषय प्ररत

मवहना (सङ्खख्यामा)

रबक्री बढ्नुको कारण

(ख) घट्देशो रबक्री भएको िस्तु :
घट्देशो रबक्री भएको िस्तु
रबक्री
िस्तुको नाम

गत िषय प्ररत मवहना यस िषय प्ररत मवहना
(सङ्खख्यामा)

(सङ्खख्यामा)

रबक्री बढ्नुको कारण

४. अपयायि आपूरतय सभबन्द्िी सूचना :
िस्तुको िस्तुको वकरसम िा िस्तु िनाउन प्रयोग रबक्री पररमाण हिा कम आपूरतयको
नाम

प्रयोग

भएको सामग्री

कारण

५. थप गनय चाहेको िस्तु (नयााँ आपूरतयकतायबाट) :
नयााँ आपूरतयकतायबाट
खररदेश गनि िस्तुको नाम

िस्तुको प्रयोग चाहेको पररमाण हिा/मवहना (सङ्खख्यामा)
िा वकरसम

रनयरमत

खररदेश गनि कस्थरत

मौसमी

६. स्थानीय स्तरमा लघु उद्यमबाट उत्पादेशन गरी रबक्री गनय सवकने िस्तु/वकरसमहरू :
मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
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तारलका (क)
हाल रबक्री भएको सामग्रीहरू उत्पादेशन गनय सवकने
िस्तुको िस्तुको वकरसम िा िस्तु उत्पादेशनमा
नाम

प्रयोग

चाहेको पररमाण

लाग्ने सामग्री

(प्ररत मवहना)

खररदेश गनि कस्थरत

तारलका (ख)
हाल बजारमा भएका िस्तुहरू बाहेक कुनै नयााँ िस्तु/सामान उत्पादेशन गनय सवकने
िस्तु िा

िस्तुको प्रयोग िा

िस्तु उत्पादेशनमा चाहेको पररमाण

खररदेश गनि

सामानको नाम

वकरसम

लाग्ने सामग्री

कस्थरत

अन्द्तिायताय रलनेको नाम
अन्द्तिायताय ठदेशनेको नाम
देशस्तखत

(प्ररत मवहना)

=============================
======================

======================================

रमरत ============================

मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
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सीप तथा उपयुक्त ग्रामीण प्रविरि सििक्षण, फाराम इ
Skills and Appropriate Rural Technology Survey
(Form E)
भइरहेको सीपहरू र स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने उपयुक्त ग्रामीण प्रविरिहरू पवहचानको लारग
To identify existing skills and locally available rural
technology
प्रश्नािली नं.................
प्रदेशे श :

कजल्ला :

Questionairre No…............
न.पा./ गा.पा.:

िडा नं.:

बस्तीको नाम :

ग्रामीण बजार केन्द्र / बजार केन्द्र :
गाउाँपारलका/नगरपारलका पवहचान नं. :

घरिुरी पवहचान नं.:

अन्द्तिायता ठदेशने व्यकक्तको नाम :
जारत :

िमय :

उमेर :

रलङ्ग : म/पु/अन्द्य

वििावहत/अवििावहत :
वििावहत/अवििावहत/वििुर/वििुिा/छु वट्टएको/सभबन्द्ि रबच्छे देश गरे को :
पेशा :
कजल्ला सदेशरमुकाम र नगरपारलकाको हकमा बजार केन्द्र भरननेछ ।
(In the case of district it shall be called
headquaters and in case of Municipality it will be
called as market centre।)
१.

परभपरागत तथा आिुरनक सीप सभबन्द्िी जानकारी

(Information on traditional and modern skills)
सीपको नाम

कवहले रसकेको ?

कवहलेसभम प्रयोग

सीप कहााँबाट

अझै प्रयोग गनय

भइरहे को ?

रसकेको ?

सवकन्द्छ वक ?

(क) परभपरागत सीप
जस्तै :
(a) Indigenous
मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
काययक्रम सञ्चालन रनदेशिकशका, २०७८ (नमूना) बागमती प्रदेशे श

Skills
िान कुट्ने Rice
Dehulling
वपठो वपस्ने Grinding
मह काढ्ने Honey
extraction
बुनाइ Weaving
रसलाइ Stitching
ग्रामीण उपचार
Healing
आयुबिदेश उपचार
Ayurvedic
treatment
झार फूक र झााँक्री
Shamanism
अन्द्य (खुलाउने)
Others (Specify)
रसलाइ कटाइ
Tailoring
....................
........................

सीपको नाम

कवहले
रसकेको?

कवहलेसभम प्रयोग सीप कहााँबाट
भइरहे को?

रसकेको?

अझै प्रयोग गनय
सवकन्द्छ वक?

(ख) आिुरनक सीप जस्तै:
Modern Skills
रसलाइ र गामि न्द्ट
Tailoring
आिुरनक मौरी पालन Modern
beekeeping
साबुन बनाउने
Soap making
वटका बनाउने
Tika making

मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
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खुिा बनाउने
Khuwa making
बााँसको सजािट सामान बनाउने
Bamboo crafts making
ढाका बुनाइ
Dhaka weaving
अन्द्य (खुलाउने)
Others (Specify)

२. परभपरागत तथा आिुरनक उपयुक्त ग्रामीण प्रविरिहरू सभबन्द्िी जानकारी
(Information regarding traditional and appropriaite modern
rural techonology)
प्रविरिको नाम
Name of the
Technology

कवहले विकास

कवहलेसभम प्रयोग

भएको?
When
developed?

भइरहेको?
How long in
use?

प्रविरि कहााँबाट
प्राप्त भएको?
Who
transferred
the
technology?

अझै प्रयोग गनय
सवकन्द्छ वक?
Could be
used
further?

(क) परभपरागत ग्रामीण
प्रविरिहरू जस्तै
Indigenous Rural
Technologies
पानी घट्ट Water Mill
कोल Local Oil
Expeller
मोही पान Milk
churner
मुढेघार Log Beehive
आरन Blacksmithy
वढकी Rice Dehuller
जााँतो Grinder
तान Handloom
अचार बनाउने Pickle
making
क्यान्द्डी बनाउने Candy
making

मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
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रमठाई बनाउने Sweet
making
अन्द्य खुलाउने Others
Specify)
.........................

प्रविरिको नाम
Name of the
Technology

कवहले

कवहलेसभम

प्रविरि

ऋझै प्रयोग

विकास

प्रयोग

कहााँबाट प्राप्त

गनय सवकन्द्छ

भएको?

भइरहेको?

भएको?

वक?

(ख) आिुरनक ग्रामीण प्रविरिहरू
जस्तै : Improved Rural
Technologies
सुिाररएको घट्ट
Improved Water Mills
िान कुट्ने रमल
Rice Mills
सुन्द्िारा तेल रमल
Sundhara Oil Expeller
आिुरनक मौरीको घार
Modern Beehive
विजुलीले वपस्ने मकशन
Power Grinder
वक्रम रनकाल्ने मकशन
Cream Separator
रे शा
रनकाल्ने
मकशन
Raspador Machine
पापड बनाउने मकशन Papad
Press
टपरी बनाउने मकशन Leaf
Plate Press
टिका बनाउने मशिन Tika
Dye Machine
मह काढ्ने औजार Honey
Extractor
सौर्य िशिले सुकाउने Solar
Dryer
धागो कात्ने मशिन Spinner
प्रविरिको नाम
Name of the
Technology

कवहले विकास कवहलेसभम प्रयोग प्रविरि कहााँबाट प्राप्त
भएको?

भइरहेको?

भएको?

ऋझै प्रयोग गनय
सवकन्द्छ वक?

मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
काययक्रम सञ्चालन रनदेशिकशका, २०७८ (नमूना) बागमती प्रदेशे श

When
developed?

How long
in use?

Who
transferred
the
technology?

Could be used
further?

ज्याकाडय तान Jackard
Handloom
रबको बन्द्देश गनि मकशन
Canning machine
स्िीटर बुन्ने मकशन
Sweater weaving
Machine
शील गनि मकशन Sealing
machine
अन्द्य) खुलाउने (Others
(Specify)
नोट :सूचना सङ्कलकको नाम (Name of information collector):
_________________
सूचना सङ्कलकको सही (Signature of information collector):
______________
स्थान (Place): ____________________________
रमरत (Date): __________________

मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उद्यमशीलता विकास
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श्रोत सििक्षण फाराम "एफ"
सभभावित लघु उद्यमहरु/वकरसम/रोजगारी श्रृजना (बजार, श्रोत र सभभावित उद्यमी
बीचको विश्लेषणका आिारमा)
ग्रामीण

उद्यमका प्रकार

बजार
केन्द्र

कृवष

िन

सभभावित

कलामा

से िामा

आिाररत

आिाररत

उद्यमहरु

उपलब्िता

५ िषयका

सभभावित लकक्षत समूह

श्रोतको
मवहला

देशरलत

आठदेशिासी
जनजाती

लारग
अन्द्य

सभभावित
उद्यमी

५ िषयमा हुन
सक्ने रोजगारी
सं ख्या

ाँ को
नोट:- श्रोतको आङ्कलन गनयका लारग समूह छलफल, समाजमा जानकार व्यकक्तहरुसग
छलफल तथा अन्द्तवक्रययाको आिारमा गनुय पनिछ ।
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लघु उद्यमका िातािरण प्रभाि सििक्षण फाराम -जी१
प्रदेशे श :

कजल्ला :

गाउाँपारलका/नगरपारलका :

िडा नं.:-

टोल/बस्तीको नाम :
ग्रामीण-बजार केन्द्र:
घर नं. :
१.
२.
३.

तपाईंको नाम

तपाईंको व्यिसायको नाम:

तपाईंको व्यिसायको प्रकार : (क) कृवष तथा िन पैदेशािारमा आिाररत,

(ख) उत्पादेशनमूलक उद्योग, (ग) उजायमूलक उद्योग, (घ) पययटन उद्योग,
(ङ) खरनज उद्योग, (च) सूचना प्रविरि, सञ्चार प्रविरि तथा प्रसारण प्रविरिमा
आिाररत उद्योग, (छ) सेिामूलक उद्योग,

(ज) पूिायिार उद्योग (औद्योरगक

व्यिसाय ऐन, २०७६ बमोकजम)
४.

तपाईंको व्यिसाय सञ्चालनले िातािरणमा नकारात्मक असर पाछय ?
(क) पाछय

५.
?

तपाईंको व्यिसाय सञ्चालनले मानि स्िास्थ्यमा नकारात्मक असर गछय /पाछय
(क) पाछय

(अ)

कच्चा पदेशाथयहरू

१.

तपाईंले

२.

(ख) पादेशै न

कस्ता

(ख) पादेशै न
कच्चा

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

पदेशाथयहरू

प्रयोग

गनुह
य न्द्ु छ

?

तपाईंको व्यिसाय सञ्चालन गनय कच्चा पदेशाथय पयायि छ ?
(क) छ

(ख) छै न

३.

तपाईंको लघु उद्यमले प्राकृरतक श्रोत, विद्यमान प्रजारत, परभपरागत प्रजारत

४.

तपाईंले कच्चा पदेशाथय सङ्कलन गदेशाय पुनउ
य त्पादेशनलाइय ध्यान ठदेशनुभएको छ ?

िा नश्लहरूलाई रबगानि काम गदेशयछ ?
(क) छ

(क) गछय

(ख) छै न
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(ख) गदेशै न

५.

तपाइले कच्चा पदेशाथयको उपलब्िता बढाउनको लारग िृक्षारोपण जस्ता कायय

(आ)

उत्पादेशन तथा प्रशोिन

१.

तपाईको

गनुय भएको छ ?

(क) छ

कुनै

व्यिसायमा

(ख) छै न

हारनकारक

रसायनको

(उदेशाहरणको

लारग

रासायरनक मल/वकटनाशक औषरि इत्याठदेश) प्रयोग गनुय पदेशयछ ?
(क) पछय
२.

के तपाईको व्यिसायले माटोको गुणस्तरमा कमी ल्याउन र पवहरो जान
सघाउाँछ ?

३.

(ख) पदेशै न

तपाईको

(क) सघाउाँछ
व्यिसायले

(ख) सघाउाँदेशैन

िनमा

आगलागी/डढे लो

(क) सक्छ
४.

तपाईको

व्यिसायले

पानीमा

सङ्खक्रमण

गनय

रनभत्याउन

सक्छ

?

तपाईको व्यिसायले गदेशाय पानीको गुणस्तरमा नकारात्मक असर र रोगको
(क) छ

(ख) छै न

तपाईको व्यिसायले गदेशाय पानीको श्रोतमा नकारात्मक असर र विद्यमान श्रोत
सुक्ने सभभािना छ ?

७.

?

(ख) सक्देशै न

सं क्रमण बढ्ने सभभािना छ?
६.

सक्छ

(ख) सक्देशै न

(क) सक्छ
५.

रनभत्याउन

(क) छ

(ख) छै न

तपाईको व्यिसाय सञ्चालनले कुनै प्रकारको देशुयगन्द्ि (उदेशाहरणको लारग
छाला, बङ्गुरपालन र कुखरापालन) र िायुप्रदेशुषण गछय ?
(क) गछय

८.

(ख) गदेशै न

तपाईंको लघु उद्यम सञ्चालनबाट कुनै वकरसमको िुाँिा आउाँछ ?
(क) आउाँछ

९.

(ख) आउाँदेशैन

तपाईंको लघु उद्यम सञ्चालनले कुनै वकरसमको ध्िरन प्रदेशुषण गदेशयछ ?
(क) गछय

१०.

(ख) गदेशै न

तपाईंको लघु उद्यम सञ्चालनबाट कुनै वकरसमको िुलो रनस्कन्द्छ ?
(क) रनस्कन्द्छ

११.

तपाईंको

व्यिसाय

(ख) रनस्काँदेशै न

सञ्चालनबाट

नकुवहने

प्लाविक / िातु इत्याठदेश) रनस्कन्द्छ ?
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उत्पादेशन

(उदेशाहरणको

लारग

(ख) रनस्काँदेशै न

(क) रनस्कन्द्छ
१२.

तपाईंको व्यिसाय सञ्चालनबाट रनकस्कने पशुपन्द्छीको रबिा, कृवष रसायन
खेर गएको पदेशाथयले पानीको गुणस्तरमा असर पाछय ?
(क) पाछय

१३.

(ख) पादेशै न

तपाईंको व्यिसाय सञ्चालन गनि क्रममा पखाल्न, सफा गनय, पकाउन र
शीत भण्डारणमा प्रयोग हुने पानीले पानीको श्रोत प्रदेशुवषत गछय ?
(क) गछय

१४.

(ख) गदेशै न

तपाईंको व्यिसायमा अत्यरिक रूपमा देशाउरा र काठको प्रयोग हुन्द्छ ? र
िनक्षय र िायु प्रदेशुषणलाई बढाउाँछ ? (क) बढाउाँछ

१५.

(ख) बढाउाँदेशैन

तपाईंको व्यिसायबाट कस्तोखालको उप–उत्पादेशन रनस्कन्द्छ (उदेशाहरणको
लारग टनेल खेतीमा प्लाविकको प्रयोग) ?

१६.

तपाईंको व्यिसायबाट रनकस्कने उप–उत्पादेशन को सदेशुपयोग गनुह
य न्द्ु छ?
(क) गछु य

१७.

तपाईंको व्यिसायबाट रनकस्कने उप–उत्पादेशनलाई कसरी सदेशुपयोग गनुह
य न्द्ु छ
?

१८.
१९.

(ख) गठदेशयन

……………………………………………………….

तपाईंको व्यिसायबाट खेर जाने पदेशाथयलाई व्यिस्थापन गनय कुनै विरि
अपनाउनु भएको छ ?

(क) छ

तपाईंको

उपलकब्िलाई

लघु

उद्यमको

(ख) छै न
जलिायु

पररियतनसाँग

सभबकन्द्ित

ाँ ी, डढे लोले असर पाछय ?
घटनाहरू जस्तै बाढी, खडे री, पवहरो, आि
(क) पाछय
(इ)
१.

(ख) पादेशै न

लघु उद्यम व्यिसाय/स्थल

तपाईंले काम गनि ठाउाँमा (सााँझा सुवििा केन्द्र भएको ठाउाँ, भिनमा) हािा
लाग्छ र हािाको आिागमन प्रयाि छ ? (क) छ

(ख) छै न

२.

तपाईंले काम गनि ठाउाँ उद्यम गनयलाई सााँगरु ो छ ? (क) छ

३.

तपाईंले काम गनि ठाउाँमा पयायि उज्यालो छ ?
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(क) छ

(ख) छै न
(ख) छै न

४.

तपाईंले काम गनि ठाउाँमा सरसफाइ (बेला–बेलामा मेरसनको सरसफाइ,
पररसर सरसफाइ, काम गनि ठाउाँमा झींगा र अन्द्य कीराहरू कम गनि विरि)
गनुभ
य एको छ ?

५.

(क) छ

तपाईंको साझा सुवििा केन्द्रमा बच्चालाई हेरचार गनि ठाउाँ छु ट्याइएको छ?
(क) छ

६.

(ख) छै न

(ख) छै न

तपाईंको साझा सुवििा केन्द्रिा काम गनि ठाउाँको नकजक शौचालयको सुवििा
छ?

(क) छ

(ख) छै न

(ई)

मानि स्िास्थ्य

१.

तपाईंले उद्यम सञ्चालन गदेशाय आफ्नो स्िास्थ्यको लारग केही सुरक्षा विरि
(उदेशाहरणको लारग मास्क, पञ्जा, एप्रोन, आिुरनक च ुल्हो(िुिााँरवहत च ुल्हो
प्रयोग गनुभ
य एको छ ?

२.

के

व्यिसाय

(क) छ

सञ्चालन

गदेशाय

(ख) छै न
उद्यमी/कामदेशारको

नकारात्मक असर पुर्याएको छ ?
३.

अङ्गमा

(ख) छै न

(क) छ

(ख) छै न

के तपाईंले उद्यम सञ्चालन गदेशाय बालबारलकाको हेरविचार आफै गनुह
य न्द्ु छ ?
(क) छ

५.

कुनै

तपाईंले आककस्मक देशुघट
य नाको लारग केही प्राथरमक सुरक्षा विरि अपनाउनु
भएको छ ?

४.

(क) छ

शरीरको

(ख) छै न

यठदेश उद्यम सञ्चालन गदेशाय बालबारलकाको हेरविचार आफै गनुह
य न्द्ु छ भने कस्तो
सुरक्षा विरि अपनाउनुभएको छ ?

६.

तपाईंले रसायन प्रयोग गदेशाय सुरक्षा विरि (उदेशाहरणको लारग मास्क, पञ्जा,
एप्रोन इत्याठदेश) लगाउनुहन्द्ु छ ? (क) लगाउाँछु

(ख) लगाउठदेशन

अन्द्तरिायता रलने कमयचारीको नाम :
सं स्थाको नाम :
अन्द्तरिायताको रमरत :
(सभभाव्य उद्यमीको लारग िातािरण सिि क्षण फाराम । यसका लारग पवहचान गररएका
सभभाव्य व्यिसाय गरररहेका लघु उद्यमीका अन्द्तरिाताय रलनुहोस् ।)
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िातािरण प्रभाि सििक्षण फाराम -जी२
सभभाव्य नयााँ उद्यम (जुन त्यस स्थानको लारग नयााँ) िातािरण सिि क्षण फाराम ।
यसका लारग मातहतका काययरत विशेषज्ञ (कृवषमा आिाररत उद्यमको लारग कृवष ज्ञान
केन्द्र, कृवषसाँग सभबकन्द्ित विषयगत कायायलय, िनमा आिाररत उद्यमको लारग रडरभजन
िन कायायलय, िनसाँग सभबकन्द्ित विषयगत कायायलय, ......... आठदेश) साँग अन्द्तरिाताय
रलनुहोस्।
१.

व्यिसायको प्रकार : (क)

कृवष

तथा िन पैदेशािारमा आिाररत

(ख)

उत्पादेशनमूलक उद्योग (ग) उजायमूलक उद्योग (घ) पययटन उद्योग (ङ) खरनज
उद्योग (च) सूचना प्रविरि, सञ्चार प्रविरि तथा प्रसारण प्रविरिमा आिाररत (छ)
सेिामूलक उद्योग
बमोकजम)
………………………..

२.

(ज) पूिायिार उद्योग (औद्योरगक व्यिसाय ऐन, २०७६

कृवषमा आिाररत हो भने, कृवषमा आिाररत व्यिसायको प्रकार (उदेशाहरणको
लारग च्याउ उत्पादेशन, प्रशोिन) ………………………..

३.

अन्द्तरिाताय ठदेशने कमयचारीको नामः

४.

अन्द्तरिाताय ठदेशने कमयचारीले काम गनि सं स्थाको नामः ………………………..

५.

उकल्लकखत उद्यम सञ्चालन गदेशाय िातािरणमा नकारात्मक असर गछय?
(क) गछय

६.

(ख) गदेशै न

उकल्लकखत उद्यम सञ्चालन गदेशाय मानि स्िास्थ्यमा नकारात्मक असर गछय?
(क) गछय

(ख) गदेशै न

(अ) कच्चा पदेशाथय
१.

उकल्लकखत उद्यम सञ्चालन गनयको लारग कस्तो कच्चा पदेशाथय चावहन्द्छ ?

२.

के हाल उपलब्ि कच्चापदेशाथय उकल्लकखत व्यिसाय सञ्चालनको लारग पयायि छ ?
(क) छ

३.

(ख) छै न

के उकल्लकखत व्यिसायले प्राकृरतक श्रोत, विद्यमान प्रजारत, परभपरागत प्रकारका
प्रजारत िा नश्लहरूको विनाश गदेशयछ ?
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(क) गछय

(ख) गदेशै न

४.

कच्चा पदेशाथय पुनउयत्पादेशनको लारग सोको कटानी तथा सङ्कलनका बेलामा कुन कुन
पक्षमा विचार-ध्यान पुर्याउन पदेशयछ?

५.

कच्चा पदेशाथय बढाउन गररने िृक्षरोपणमा लघु उद्यमीहरू कसरी सक्षम हुनसक्छन्?

(आ) उत्पादेशन तथा प्रशोिन
१.

उकल्लकखत

कुनै हारनकारक

उद्यममा

रसायन

(उदेशाहरणको लारग रासायरनक

मल-कीटनाशक औषरि इत्याठदेश) प्रयोग गनुप
य देशयछ ?
२.

(ख) पदेशै न

के उकल्लकखत उद्यमले भूक्षय र पवहरो जान सघाउाँछ ?
(क) सघाउाँछ

३.

(क) पछय

(ख) सघाउाँदेशैन

के उकल्लकखत व्यिसायले िनमा डढे लो रनभत्याउन सक्छ?
(क) सक्छ (ख) सक्देशै न

४.

के उकल्लकखत व्यिसायले पानी सं क्रमण रनभत्याउन सक्छ ?
(क) सक्छ

५.

के उकल्लकखत व्यिसायले पानीको गुणस्तरमा नकारात्मक असर र रोगको सं क्रमण
बढ्ने सभभािना छ ?

६.

(ख) सक्देशै न

उकल्लकखत

उद्यम

(क) छ

सञ्चालनले

(ख) छै न

कुनै

प्रकारका

देशुगन्द्य ि

र

िायुमा

सङ्खक्रमण

(उदेशाहरणको लारग छाला, बङ्गुर पालन, कुखरापालन)गछय ?
(क) गछय
७.

(ख) गदेशै न

उकल्लकखत उद्यम सञ्चालनबाट कुनै प्रकारका िुिााँ रनस्कन्द्छ ?
(ख) रनस्काँदेशै न

(क) रनस्कन्द्छ
८.

उकल्लकखत उद्यम सञ्चालनबाट कुनै प्रकारका ध्िरन आउाँछ ?
(क) आउाँछ

९.

(ख) आउाँदेशैन

उकल्लकखत उद्यम सञ्चालनबाट कुनै प्रकारका िुलो रनस्कन्द्छ?
(ख) रनस्काँदेशै न

(क) रनस्कन्द्छ

१०. उकल्लकखत उद्यम सञ्चालनबाट कुनै प्रकारका नकुवहने खेर पदेशाथय(उदेशाहरणको
लारग प्लाकस्टक, िातु रनस्कन्द्छ ? (क) रनस्कन्द्छ
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(ख) रनस्काँदेशै न

११. उकल्लकखत व्यिसाय सञ्चालनबाट रनकस्कने पशुपन्द्छीको रबिा, कृवष रसायन र
खेर गएको पदेशाथयले पानीको गुणस्तरमा असर पाछय ? (क) पाछय (ख) पादेशै न
१२. उकल्लकखत
पकाउन

व्यिसाय

सञ्चालन

गनि क्रममा

पखाल्न,

सफा

गनय,

र शीत भण्डारणमा प्रयोग हुने पानीले पानीका श्रोत प्रदेशुवषत गछय ?

(क) गछय

(ख) गदेशै न

१३. उकल्लकखत व्यिसायमा अत्यरिक रूपमा देशाउरा तथा काठको प्रयोग हुन्द्छ रु र
िन क्षय र िायुप्रदेशुषण बढाउाँछ ?

(क) बढाउाँछ

(ख) बढाउाँदेशैन

१४. उकल्लकखत व्यिसायमा कस्तो खालको उप–उत्पादेशन रनस्कन्द्छ ? (उदेशाहरणको
लारग टनेल खेतीमा प्लाविकको प्रयोग) ? .........................................
१५. व्यिसायबाट रनकस्कने उप–उत्पादेशनलाई कसरी सदेशुपयोग गनयहन्द्ु छ ?
१६. कुन विरिबाट खेर गएका िस्तुहरूलाई व्यिकस्थत गनय सवकन्द्छ ?
……………………............................................…
……………………
१७. उकल्लकखत व्यिसायले जलिायु पररितयनसाँग सभबकन्द्ित घटना बाढी,

पवहरो,

हािा, हुरी िा डढे लोले व्यिसायको अपेकक्षत उपलकब्िमा असर पाछय ?
(क) पाछय

(ख) पादेशै न

(इ)

लघु उद्यम व्यिसाय-स्थल

१.

लघु उद्यम

रहेको स्थानमा

कुन

पक्षलाई ध्यानमा

ठदेशई उकल्लकखत

व्यिसायलाई सञ्चालन गनुय पदेशयछ (उदेशाहरण पयायि हािा िा हािा ओहोरदेशोहोर
हुने ठाउाँ,

पयायि ठाउाँ, प्रकाश, सरसफाइ आठदेश) ?

…………………………………………………………………………………
(ई)

मानि स्िास्थ्य

१.

लघु उद्यमीहरूले आफ्नो उद्यम सञ्चालन गदेशाय आफ्ना स्िास्थ्यका लारग कस्ता
सुरक्षाका विरिहरू (उदेशाहरण माक्स, पञ्जा, एप्रोन, िुाँिा रवहत आिुरनक च ुल्हो
अपनाउनु पदेशयछ ?

२.

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

उकल्लकखत व्यिसाय सञ्चालन गदेशाय उद्यमी-कामदेशारको शरीरको कुनै अङ्गमा
नकारात्मक असर पुर्याएकोछ ?

(क) छ
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(ख) छै न

३.

लघु उद्यमीहरूले आककस्मक देशुघट
य नाको लारग कस्ता प्राथरमक सुरक्षा विरि
अपनाउनु पदेशयछ ? …………………………………………………..

४.

यठदेश

लघु उद्यमी आफैले बालबारलकाको हेरविचार

गनुप
य रे मा

कस्तो खालका

सुरक्षा विरिहरू अपनाउनु पदेशयछ ? ………………………………………………
अन्द्तरिाताय रलने कमयचारीको नाम
कायायलयको नाम

अन्द्तिाताय रलएको रमरत
अनुसूची -७

ाँ सभबकन्द्ित)
(देशफा २६ उपदेशफा (१) सग
स्तरोकन्द्तको सहयोगको लारग आिश्यकता पवहचान फाराम
क्र.
सं .

उद्यमीको नाम

ठे गाना

व्यिसायको नाम

हालको

समस्या

सहयोगको

अपेकक्षत

अिस्था

पवहचान

क्षेत्र

पररणाम

१
२
३
४
५
६
७

अनुसूची -८
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(देशफा ३२ को उपदेशफा

(१) साँग सभबकन्द्ित)

सीप विकास तारलम प्राप्त प्रकशक्षाथीहरूलाई उपयुक्त प्रविरि काययक्रम अन्द्तगयत हस्तान्द्तरण
गररने मेरसन औजारको शतयनामा
रलकखतम ... ... ... प्रदेशे श ... ... ... ... कजल्ला ... ... ...

गाउाँपारलका/नगरपारलका

... ... ... िडा नं. ... ... बस्ने ... ... ... ... ... को नारत/नारतनी ... ... ... ... ...
... ... को छोरा/छोरी/बुहारी िषय ... ... को म ... ... ... ... ... ... ... ले
नगर/गाउाँपारलकाको कायायलय ... ... ... ... ... ... बाट रनयमानुसार पाउने रनभन
बमोकजमको मेरसन औजार ढु िानी बाहेक जभमा खररदेश मूल्य रु. ... ... ... ... (अक्षरे पी
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ) मा आफैले उद्योग व्यिसाय सञ्चालन गनि गरी
खररदेश गरी रलएको छु । उक्त मेरसन औजार आजका रमरतले ५ िषयसभम कसै लाई
रबक्री वितरण िा भाडामा ठदेशने छै न ् र ठदेशएको अिस्थामा म मारथ रनयमानुसार हुने
कारिाही सहषय स्िीकानि सहमरतका साथ मेरो राजी खुशीले यो शतयनामा गरी ठदेशएं ।
मेरसन औजारको वििरण
क्र. सं .

मेरसन औजारको नाम

पररमाण

बुझाउने पदेशारिकारीकोः

खररदेश मूल्य

कैवफयत

बुकझरलनेकोः

नाम, थरः

नाम,थरः

पदेशः

देशस्तखतः

देशस्तखतः
समूहले बुकझरलएकोमाः
समूहको नामः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
सभबकन्द्ितको हस्ताक्षरः
इरत सभित् २० ... ... साल ... ... ... ... मवहना ... ... गते रोज ... ... शुभम् ।
अनुसूची -९
(देशफा १६ को उपदेशफा (१) सं ग सभबकन्द्ित)
अनुगमन फाराम (मारसक/चौमारसक/अियिावषयक/िावषयक)
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अनुगमन उपसरमरतले काययक्रमको अनुगमन गदेशाय प्रयोग गररने फाराम
१. प्रदेशे श ... ... ... ... कजल्ला ... ... ... ... काययक्रम सञ्चालन भएको ... ... ...
... ... ... ... ... पारलका िडा नं...........स्थान ................
२. काययक्रम सं योजकको नामः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
३. उद्यम विकास सहजकतायको नामः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
४. काययक्रम सञ्चालन अिरिः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
५. अनुगमन वििरण (मेड मोडे ल बमोकजमको प्रवक्रयामा),
(क) नयााँ उद्यमी श्रृजना तफय :
मुख्य कृयाकलापहरु

सहायक कृयाकलापहरु

सूचक /पु्टयााँइक
य ो आिार

उद्यम विकासका लारग

सहभारगतामूलक ग्रामीण

•उपलब्ि स्थानीय स्रोत सािनको

सामाकजक पररचालन

लेखा जोखा तथा घरिुरी

वििरण

सििक्षण

• सामाकजक नक्सांकन तयार भएको
• फाराम ए र बी भररएको
• गरीबीको रे खामुरन रहेको
सहभागीहरूको सङ्खख्या

समूह गठन तथा समूहमा

•समूह गठन तथा समूहमा आबर्द्ता

आबर्द्ता

• समूहका पदेशारिकारीहरूको
नामािली वििरण तथा बैठक पुकस्तका

उद्यमशीलता विकास

•व्यिसाय सचेतना तथा

• सहभारगको उपकस्थरत

तारलम

व्यिसाय शुरु तारलम

• सहभागीहरूले छनौट गरे को

तारलम )ToPE/ToSE)

व्यिसायको वििरण

• लै वङ्गक सचेतना तारलम

• SIYB Manual को प्रयोग

• व्यािसावयक परामशय

• तारलम प्ररतिेदेशन

तथा व्यािसावयक योजना

•उद्यमीहरूको समस्याको वििरण •

तयारी

व्यािसावयक योजना तयार भएको
• व्यिसाय छनौट गररएको

प्राविरिक सीप विकास

व्यािसावयक योजनाको

•उद्यमीहरूको व्यािसावयक योजना •

तारलम

आिारमा प्राविरिक सीप

स्थानीय श्रोत सािनको प्रयोगको

विकास तारलम प्रदेशान

सं भाव्यता
• मेरसनरी तथा प्रविरिहरूको प्रयोग
• तारलमको उत्पादेशन तथा तयारी
िस्तुहरूको व्यिस्थापन
• सहभारगहरूको उपकस्थरत वििरण
• तारलम प्ररतिेदेशन )Post
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प्रगरत अिस्था

Training)
वित्तीय सेिामा पहुाँच

वित्तीय तथा सहकारी

•स्थानीय स्तरमा अिकस्थत वित्तीय

सं स्थाहरूसाँगको अन्द्तवक्रयया

सं स्था र सहकारीहरूको नामािली
• सहकारीहरूसाँग भएको देशुई पकक्षय
सभझौताको वििरण
• काययक्रमको प्ररतिेदेशन

वित्तीय सं स्था तथा

•सहकारीहरूमा लघु उद्यमीहरूको

सहकारीहरूमा

आबर्द्ता तथा सदेशस्यता प्राप्त

उद्यमीहरूको पहुाँच

• उद्यमीहरूले प्राप्त गरे को ऋण
वििरणहरु

ाँ
उपयुक्त प्रविरिमा पहुच

•मेरसन औजार तथा

•सभभाव्य प्रविरिको नामािली

तथा हस्तान्द्तरण

उपयुक्त प्रविरि बारे

• उपयुक्त प्रविरि खररदेश गनय सवकने

जानकारी

पसल िा फमयको नाम ठे गाना तथा

• मेरसन तथा औजार

सभपकय मोिाईल नभिर

प्रविरि व्यिस्थापन

• उद्यम िा व्यिसायमा प्रविरि तथा

• खररदेश सभबन्द्िी सुझाि

प्रयोगको वििरण

•सभभावित बजारको

•बजार अध्ययन गररएको प्ररतिेदेशन

अध्ययन (फाराम डी)

• सभभावित उद्यमीले तुलनात्मक

बजारीकरण तथा

व्यािसावयक परामर ्श

लाभको आिारमा उत्पादेशन गनय
सवकने िस्तु तथा सेिाहरूको वििरण
•ठु ला, मझौला, साना

•अन्द्तरवक्रयामा भएको रनणययहरू

अन्द्तरवक्रया

उद्योग रबच भएको सहमरत /

• बजारीकरण तथा बजार

सभझौता

तथा लघु उद्यमहरू रबच

• लघु तथा साना, मझौला र ठु ला

विकास कृयाकलाप

• बजार सञ्जाल अन्द्तवक्रयया/
तारलममा सहभागीहरूको वििरण

(ख) उद्यमीहरूको स्तरोकन्द्त तफय :
उद्यमशीलता विकास

भइरहेको उद्यमीहरूको लारग

•सहभागीको उपकस्थरत

तारलम (TOEE,
TOGE)

उद्यम व्यिस्थापन तारलम;

• SIYB Manual को प्रयोग

व्यिसाय विस्तार गनय चाहनेको

• तारलम प्ररतिेदेशन

स्तरोकन्द्तका लारग

लारग तारलम )TOEE/TOGE)
SWOT Analysis

आिश्यकता पवहचान

•आिश्यकता तथा सभभाव्यता विश्षणको
ले प्ररतिेदेशन

पुनतायजगी तथा

• पररमाकजयत व्यािसावयक

• उद्यमीहरूको पररमाकजयत व्यािसावयक

एडभान्द्स तारलम

योजनाको आिारमा प्राविरिक

योजना

सीप विकास तारलम प्रदेशान

• मेरसनरीप्रविरिहरूको प्रयोग/
• तारलमको उत्पादेशन तथा तयारी
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िस्तुहरू
• सहभागीहरूको उपकस्तरथ वििरण
• तारलम प्ररतिेदेशन
प्रविरि हस्तान्द्तरण

• मेरसन औजार तथा उपयुक्त

• उद्यमीहरूको व्यिसायमा प्रविरि तथा

प्रविरि बारे जानकारी

प्रयोग

• मेरसन तथा औजार प्रविरि

• प्रविरि प्राप्त भएको सभझौता

व्यिस्थापन

• उद्यममा प्रविरि प्रयोग भएको

• खररदेश सभबन्द्िी सझाि

अिस्थाको वििरण
• सं भाव्य प्रविरिको नामािली
• उपयुक्त प्रविरि खररदेश गनय सवकने
पसल िा फमयको नाम ठे गाना तथा
सभपकय मोिाईल नभिर

वित्तीय तथा बजार
पहुाँच

बजारीकरण

• व्यािसावयक योजना

• अन्द्तवक्रयया काययक्रमको उपकस्थरतको

पररमाजयन

वििरण

• वित्तीय सं स्थासाँग अन्द्तवक्रयया

• उद्यमीहरूले प्राप्त गरे को ऋण

तथा सभझौता

वििरणहरु

• ठु ला, मझौला, साना तथा

• लघु उद्यमीको िस्तु खररदेशका लारग

लघु उद्यमहरू रबच अन्द्तरवक्रया

क्रेताहरूसाँ ग भएका सहमरतको वििरण

• ब्रान्द्डीङ, लेिरलङ, प्याकेकज

• तारलम प्ररतिेदेशन

ङ्ग

• बजार विकास तारलम
• रबक्री कक्ष स्थापना तथा

• रबक्री कक्ष सञ्चालन स्थलको अिस्था

प्रिर्द्यन

• स्थानीय, क्षेत्रीय र राक्ियस्तरसभम
बजारीकरणको अिस्था

• उद्यमीहरूको उत्पादेशनको बजार पहुाँच
व्यािसावयक परामषय

• आिश्यकता विश्लेषणको

• उद्यम विकास सहजकतायको प्ररतिेदेशन

आिारमा रनयरमत परामशय सेिा

• समूह छलफलको उपकस्थरत

प्रदेशान गनि

(ग) साझा सुवििा केन्द्र :
साझा सुवििा केन्द्रको

स्थापना तथा सञ्चालन

• सभभाव्यता अध्ययन

• सभभाव्यता अध्ययन प्ररतिेदेशन

• व्यािसावयक योजनाको रनमायण

• व्यािसावयक योजना

• साझा सुवििा केन्द्रको रनमायण

• समूहको रनणयय तथा प्ररतिेदेशन
• साियजरनक लेखा पररक्षण प्ररतिेदेशन

(घ) अन्द्य काययक्रम सन्द्चालनको अिस्था :
(१) तारलम प्रदेशान गदेशाय कायययोजनामा उल्लेख भए बमोकजम भए नभएको :
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(२) तारलम स्थान सभबन्द्िमा :
(३) तारलममको गुणस्तर सभबन्द्िमा :
६. काययक्रम सञ्चालन अनुगमनको सारांश वििरण :
लकक्षत िगयको देशरलत, आठदेशिासी
जनजारत, मुकस्लम, थारू,

क्र.
सं .

रसमान्द्तकृत, वपछडा िगय, अपाङ्गता

जभमा

वििरण

भएको व्यकक्त र लैवङ्गक तथा यौरनक
अल्प सङ्खख्यक, िैदेशेकशक रोजगारबाट
फवकयएका/ रोजगारी गमुाएका

मवहला
(१)

पुरुष

मवहला

पुरुष

नयााँ उद्यमी श्रृजना तफय
सभभाव्य उद्यमी छनौट (सं ख्या)
उद्यमशीलता विकास तारलम
प्राविरिक सीप विकास तारलम
लघु वित्तमा पहुाँच
प्रविरिमा पहुाँच
बजारीकरण तथा व्यािसावयक
परामशय

(२)

स्तरोकन्द्त तफय
उद्यमशीलता विकास तारलम (सं ख्या)
आिश्यक सहयोगका लारग पवहचान
भएका उद्यमी
पनुतायजगी तथा एडभान्द्स सीप
विकास तारलम
प्रविरि हस्तान्द्तरण
वित्तीय सेिामा सहयोग
बजारीकरणमा सहयोग
व्यािसावयक परामर ्श

(३)

साझा सुवििा केन्द्रका लागी सहयोग

(४)

अन्द्य

७. नरतजा अनुगमन :
क्र.
सं .

लकक्षत िगयका देशरलत, आठदेशिासी
वििरण

जभमा
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जनजारत, मुकस्लम, थारू,

रसमान्द्तकृत, वपछडा िगय, अपाङ्गता

भएका व्यकक्त र लैवङ्गक तथा यौरनक
अल्पसङ्खख्यक, िैदेशेकशक रोजगारबाट
फवकयएका/ रोजगारी गुमाएका

मवहला
(१)

पुरुष

मवहला

पुरुष

नयााँ उद्यमी श्रृजना तफय
लघु उद्यमीहरूको सञ्चालनमा
रहेको उद्यम (श्रृजना सं ख्या)
श्रृजना भएको रोजगारी सङ्खख्या
आफू बाहेक थप रोजगार श्रृजना
भएको सङ्खख्या

(२)

स्तरोकन्द्त तफय
स्तरोकन्द्त भएको लघु उद्यमीको
सङ्खख्या
थप रोजगारी श्रृजना भएको सङ्खख्या
उत्पादेशनमा भएको बृवर्द्को वििरण
स्तरोकन्द्तको सहयोगले भएको
नाफामा बृवर्द्को वििरण

(३)

अन्द्य

सभझौतामा उल्ले ख गररएका अन्द्य कृयाकलापहरु :
८. अनुगमनकतायको सुझािहरू :
(क) प्रकशक्षाथीहरूलाई ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(ख) प्रकशक्षकहरूलाई ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(ग) काययक्रम सं योजकलाई ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(घ) उद्यम विकास सहजकतायलाई ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(ङ) अन्द्यलाई ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
९. काययक्रमका सभबन्द्िमा अनुगमनकतायको अनभुि : ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ...
क्र.सं .

अनुगमनकतायको नाम

पदेश
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रनकाय/कायायलय

हस्ताक्षर

१
२
३
४
५
अनुगमन गरे को रमरत :- ... ... ... ... / ... ... / ... ...
अनुगमन प्ररतिेदेशन पेश गरे को रमरत :- ... ... ... ... / ... ... / ... ...

अनुसूची -१०

ाँ सभबकन्द्ित)
(देशफा १६ को उपदेशफा (४) सग
रनयरमत प्रगरत प्ररतिेदेशनको ढााँचा
क्र.स.
१

कृयाकलापहरु

लक्ष्य

नयााँ लघु उद्यमी श्रृजना तफय
वपसभपन .ए.आर.््न
घरिुरी सििक्षण सभपन्न फाराम (ए)
सभभाव्य लघु उद्यमीको रूपमा सहभागीहरूको
छनौट फाराम (बी)

मौजुदेशा उद्यमीहरू जो सभभाव्य लघु उद्यमीको
रूपमा पवहचान भएका (फाराम सी)

ग्राहक िा बजार सििक्षण सभपन्न फाराम (डी)
सीप तथा उपयक्तु प्रविरि सििक्षण सभपन्न
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प्रगरत

संख्या

मवहला

पुरुष

जभमा

यूिा १६ -४०
िषय

(फाराम ई)
श्रोत सििक्षण सभपन्न फाराम (एफ)
िातािरण परीक्षण सभपन्न फाराम (जी)
लघ उद्यम समूहमा लघु उद्यमीको सङ्खख्या र
लघु उद्यमी समूहको सङ्खख्या

उद्यमशीलता विकास तारलम (टोपेटोसे /
रलने (तारलम उद्यमीहरूको सङ्खख्या)

व्यािसावयक योजना तयार गरे को सङ्खख्या
प्राविरिक सीप विकास तारलम रलने लघु

उद्यमीहरूको सङ्खख्या (सीप विकास तारलमको
छु ट्टै वििरण सं लग्न गनि यहां सङ्खख्या मात्र
उल्लेख गनि)

लघु कजाय रलएका उद्यमीको सङ्खख्या
प्रविरि सहयोग प्राप्त भएका लघु उद्यमीको
सङ्खख्या

बजारीकरणमा सहयोग प्राप्त गरे का लघु
उद्यमीको सङ्खख्या

नयााँ उद्यमीहरूको सङ्खख्या
नयााँ उद्यमीहरूको सङ्खख्या (िैदेशेकशक
रोजगारबाट फवकयएक((

नयााँ उद्यमीहरूको सङ्खख्या (स्िदेशे शमा रोजगार
गमुाएकाहरू)
२

स्तरोकन्द्त सहयोग सभबन्द्िी कृयाकलापहरू
टोईटोजे तारलम रलने लघु/ उद्यमीहरूको
सङ्खख्या

लघु उद्यमीहरूको लारग प्रदेशान गररने

सहयोगको लारग आिश्यकता विश्लेषण
गररएका लघु उद्यमीको सङ्खख्या

व्यिसाय परामशय सहयोग रलने लघु
उद्यमीहरूको सङ्खख्या

व्यािसावयक योजना पररमाजयन तथा पुनःसमीक्षा
गनि लघु उद्यमीहरूको सङ्खख्या

पनुतायजगी तथा एडभान्द्स तारलम (advance)
रलनेको सङ्खख्या

प्रविरि प्राप्त गनि लघु उद्यमीको सङ्खख्या
स्तरोकन्द्त सहयोग प्राप्त गनि जभमा लघु
उद्यमीको सङ्खख्या

स्तरोकन्द्तबाट श्रृजना भएको जभमा रोजगारी
सङ्खख्या
३

बजार सभबकन्द्ित सहयोग (नयााँ भइरहेका
विद्यमान लघु उद्यमीका लारग )

लेिरलङ र ब्राकन्द्डङ सहयोग प्राप्त उद्यमीको
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सङ्खख्या (नयााँ लघु उद्यमीहरुका लारग मात्र)
जभमा बजारीकरण सहयोग पाएका नयााँ लघु
उद्यमीहरु

स्थलगत अनुगमन ्रममण गरे का भइरहेको लघु
उद्यमीहरूको सङ्खख्या (भइरहेको लघु
उद्यमीहरुको मात्र)

लेिरलङ र ब्राकन्द्डङ सहयोग प्राप्त उद्यमीको
सङ्खख्या (भइरहेको लघु उद्यमीहरुको मात्र)

िजारीकरण सभबन्द्िी तारलम तथा अन्द्य सूचना
प्राप्त उद्यमीहरूको सङ्खख्या (भइरहेको लघु
उद्यमीहरुको मात्र)

जभमा बजारीकरण सहयोग पाएका विद्यमान
लघु उद्यमी
४

साझा सुवििा केन्द्र (उद्यम घर) सभबकन्द्ित
सहयोग

नयााँ साझा सुवििा केन्द्र स्थापना भएको
सङ्खख्या र लाभाकन्द्ित नयााँ लघु उद्यमी
५

स्तरोकन्द्त ग्राज)्ुएटक (्ा रूपमा पवहचान

६

लघु वित्तसाँग सभबकन्द्ित सूचना

भएका उद्यमीहरूको सङ्खख्या

नयााँ स्थापना भएको सहकारी र सदेशस्यहरूको
सङ्खख्या

ऋण प्राप्त गनि लघु उद्यमीहरूको सङ्खख्या
पवहलो पटक ऋण प्राप्त गनि नयााँ लघु
उद्यमीहरूको सङ्खख्या

पवहलो पटक ऋण प्राप्त गनि लघु उद्यमीहरूले
प्राप्त गरे को ऋण रकम (.रु)

देशोहोयायएर ऋण प्राप्त गनि लघु उद्यमीहरूको
सङ्खख्या

देशोहोयायएर ऋण प्राप्त गनि लघु उद्यमीहरूले
प्राप्त गरे को ऋण रकम (.रु)

ऋण प्राप्त गनि लघु उद्यमीहरूको सङ्खख्या
जभमा प्राप्त ऋण रकम (.रु)
७

अन्द्य
रोजगारी श्रृजना (नयााँ लघु उद्यमी श्रृजनाबाट)
थप रोजगारी श्रृजना (स्तरोकन्द्त सहयोग
माफयत)

गरीबीको रे खाबाट बावहररएका लघु
उद्यमीहरूको सङ्खख्या

प्ररतिेदेशन बुझाउनेको नामः ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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देशस्तखतः ... ... ... ... ... ... ...
रमरतः ... ... ... ... ... ... ... ...
(शाखाले प्ररतिेदेशन प्राप्त गरे पश्चात जेसीएमआईएसमा प्रविवि गरे नगरे को रुजु तथा
तथ्याङ्क हेनि शाखासाँग एकीन गरी सुरकक्षत साथ अरभलेख गनुय पनिछ ।)
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