कोशेलि घर सं चािन कार्यविधी २०७८
(स्थालनर् सरकारका िालि तर्ार िररएको नमुना)

तर्ार िने
उद्योि, िाणिज्र् तथा आपुलतय मन्त्रािर्
लसं हदरिार, काठमाण्डौ

(मस्यौदा तयार गर्नै: चन्द्र बहादुर भुजेल, प्रदेश लघउद्यम विकास विज्ञ – िागमवत प्रदेश)
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कोशेलि सं चािन कार्यविधी २०७८
प्रस्तािना:
िघु उद्यमीहरुिे उत्पादन िरे को उत्पाददत िस्तुहरुको ददिो बजाररकरििे नै िघु उद्यलमहरुको स्थाईत्ि लनधायरि
िदयछ। र्सकािालि िररने विलिन्न विर्ाकिापहरु िनय मध्र्े कोशेलि घरको स्थापना िरर िघु उद्यलमिे
उत्पादन िरे का उत्पाददत बस्तुहरुको विविवितरि िनय सहज बनाउनु र उद्यलमहरु िाई चावहने कच्चा
पदार्य/उपकरिहरु स्थालनर् बजारमा खररद सहज बनाउने सक्ने िातािरि बनाउनु िान्त्छनीर् िर्कोिे,
स्थालनर् सरकार सं चािन ऐन २०७४ पररच्छे द १५ दफा (१०२) को उपदफा (२) ददर्को अलधकार प्रर्ोि िरर र्स ------ माहानिरपालिका/उपमहानिरपालिका/निरपालिका/िााँउपालिकािे र्ो कार्यविलध जारर िरे को छ ।

पररच्छे द-१
प्रारणभिक
१: सं णिप्त नाम र प्रारभिः
(क)
(ख)

र्स कार्यविलधको नाम “कोशेलि घर स्थापना तथा सं चािन कार्यविलध २०७---” रहेको छ ।
र्ो कार्यविलध कार्यपालिकािे स्िीकृत िरे को लमलतिाट प्रारभि हुनेछ ।

२: पररिाषाः विषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निािेमा र्स कार्यविधमा (क)

“कोशेलि घर” िन्नािे उद्यलमिे सं चािन िरे का उद्यम/उद्योििाट उत्पाददत बस्तु सं किन िरर
विविवितरि िने कि िाई सं झनु पदयछ। र्सका साथै कोशेलि घर िन्निे सौिात िृह िा माकेट
आउटिे ट (Market outlet) िन्ने समेत बुझ्नु पदयछ।

(ख)

“बजाररकरि” िन्नािे उद्योि िाट हुने उत्पादनको मुल्र् लनधायरि, प्रिधयन तथा वितरि प्रिालिसं ि
सभबणन्त्धत विलिन्न विर्ाकिापहरु िन्ने बुझ्नु पदयछ।

(ि)

“िघु उद्यलम” िन्नािे नाफा कमाउने उद्योश्र्िे प्रचलित कानुन बमोणजम दताय िरर उद्योि ब्र्िसार्
सञ्चािन िने ब्र्ाणि िा समुह सं झनु पछय। र्स कार्यविलधमा उद्यम िा उद्यलम मार उल्िेख िर्को
स्थानमा िमश िघु उद्यम र िघु उद्यलम िन्ने बुझ्नु पदयछ।

(घ)

“स्थानीर् तह िा पालिका” िन्नािे ------- माहानिरपालिका /उपमहानिरपालिका /निरपालिका /
िााँउपालिका िाई सभझनु पदयछ

(ङ)

“प्रस्तािना पर” िन्नािे कोशेलि घर स्थापना तथा सं चािनका िालि तोवकर्को फमे टमा तर्ार िरर
लनिेदनका साथमा पेश िररएको कािजातहरु िाई बुझ्नु पदयछ ।

(च)

“सभिाव्र्ता अध्र्र्न” िन्नािे कोशेलि घर स्थापना तथा सं चािनका िालि कलत सं िािना छ िा छै न
िलन विलिन्न दृविकोि िाट िररर्को समग्र अध्र्निाई सभझनु पदयछ।

(झ)

“कार्यविलध” िन्नािे सौिता िृह सं चािन कार्यविधी २०७८ िन्ने बुझ्नु पछय।
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पररच्छे द २: कोशेलि सं चािनको उद्येश्र् र र्सको संिाब्र्ता अध्र्न
३: कोशेलि घर संचfिनको उद्येश्र्हरु:
कोशेलि सं चािनको दे हार् बमोणजमका उद्येश्र्हरु हुने छन।
(क)

स्थालनर् तह र णजल्िा लिर रहेका उद्यलमिाट उत्पाददत िस्तु स्थालनर् स्तर, राविर् स्तर र अन्त्तराविर्
स्तरमा विवि वितरि िरर उद्यलमको आभदालन सं िै जीिनस्तरमा सुधार ल्र्ाउने।

(ख)

उद्यलमहरुिाई आिश्र्कपने कच्चा पदाथय र प्रविलध/मेलसन उपकरिहरु स्थालनर्तहमा नै सहज र सुिि
रुपमा उपिब्ध हुने िातािरि िनाउने।

(ि)

स्थालनर् सीप, स्रोत र साधनिाई पररचािन िरर रोजिारर र आर् आजयनमा सहर्ोि पुर्ायउने।

(घ)

स्थालनर् उत्पादन िाई ईच्छु क ग्राहकहरुका िालि सहज र सुिि तररकािे उपिब्ध िराउने।

४: कोशेलि संचािनका िालि सं िाब्र्ता अध्र्न:
पालिकाको कुन िडा मा िा कुन बजार केन्त्रमा कोशेलि घर स्थापना िनय सं िािना छ िलन अध्र्न िने काम
पालिकाको उद्यम हेने माहासाखा/साखा/ईकाइको हुनछ
े ।र्सकािालि स्थान छनौट िदाय ग्राहकको बवआ आित
जाित हुने ठााँउ, उत्पादनको बवआ उपिोि हुने र पालिका िा णजल्िा िावहरका ग्राहकिाई पलन पापर् पने स्थान,
र्ातार्ात, सं चार, सुरिा ििार्त िौलतक पुिायधार िर्को स्थान, मािसामान आु िालन िनय सहज हुने स्थान र िण्डारि
िरर उत्पादन राख्न सवकने स्थान आदद कुरािाई ध्र्ान ददई पालिकाको उद्यम विकास सहजकताय िा तोवकर्को
कमयचारर सभबणन्त्धत ठााँउमा िई उद्यलमहरु, िडाध्र्ि/िडा सदस्र्हरु र समाजका बुणध्दणजविहरु सं ि लनभन
अनुसारका अधय सं रणचत प्रश्नहरुको माध्र्मिाट आबश्र्क सुचना सं किन िनुय पछय।
(क)

त्र्स पालिका/िडा/िेक/ िुिोिमा बजाररकरि िनुय पने उत्पादनहरु के के छन, कलत मारामा उत्पादन

हुन्त्छ र र्सको हािको बजाररकरिको अबस्था कस्तो छ? कुनै उत्पादन हरु पालिका िावहर पलन विवि
वितरि हुने िरे को छ र्ा छै न?
(ख)

कुन कुन उत्पादनहरु स्थालनर् बजारमा विवि हुन सक्दछन, कुन कुन उत्पादनहरु णजल्िा िावहर पलन

बजाररकरि िनय सवकन्त्छ र कुन कुन उत्पादनहरुको िाह्य दे शमा बजाररकरि िनय सवकने सं िािना छ?
(ि)
(घ)

मुल्र् अलिबृणध्द (Value add) िरर बजाररकरि िनय सं िािना िर्का कुन कुन उत्पादनहरु छन?

पालिकाको आंणशक सहर्ोिमा कोशेलि घर सं चािन िनय ईच्छु क नाफामुिक कभपलनहरु, सहकाररहरु र
ईच्छु क उद्यलमहरु त्र्स िडा/िेक/िुिोिमा के कलत छन?

(ङ)

स्थालनर् िघुउद्यलमहरुिाई आिश्र्क पने कच्चा पदाथय र मेलसन उपकरिहरु कहााँिाट खररद िने

िररन्त्छ? के र्स्ता सबै कच्चा पदाथय र उपकरि एकै स्थानिाट वकन्न सवकने पशि/घरको आिश्र्कता
छ?
(च)

कोशेलि घर सं चािनका अबसर र च ुनौलतहरु के के हरु के के छन?
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(छ)

कोशेलि घर स्थापना र सं चािनका िालि आलथयक सहर्ोि िरर सहकार्यमा काम िनय चाहने सं िाब्र्

लनकार्हरु जस्तै िडा कार्ायिर्, घरे ि ु तथा साना उद्योि कार्ायिर्, प्रदे श सरकार अन्त्तरितका विलिन्न मन्त्रािर्हरु,
मेड्पा कार्यिम, अन्त्तराविर् सं घ िा सं स्थाहरु ईत्र्ादद छन?

(ज)

हाम्रो िालि तपााँईहरुको अरु केवह सुझाप छ वक?

र्सरर मालथका सं िाब्र् प्रश्नािलिको आधारमा सं किन िररर्को सुचनािाई अनुसणु च १ मा ददर्को आााँचामा

सं िाब्र्ता अध्र्न प्रलतिेदन तर्ार िररने छ। र्स प्रलतिेदनमा कोशेलि घर स्थापनाकािालि सं िािना छ िलन
लसफाररस िर्को अबस्थामा मार र्सको स्थापना सभबणन्त्ध प्रकृर्ा अिालड बआाईने छ।

परच्छे द ३: कोशेलि घर संचािन विलध, सलमलत िठन र सरोकार िािाहरुको ि ुलमका
५: कोशेलि घर सं चािनको विलध:
कोशेलि घर सं चािनका िालि पालिकाका प्रमुख/अध्र्िको रार् लिई कोशेलि घर स्थापना तथा सं चािन सलमलतिे
िरे को लनियर् अनुसार लनभन दुई विलध मध्र्े कुनै एक अबिभबन िरर िरर सं चािन िररने छ।
(क)
(ख)

लनणज स्तरको कभपलन िा सहकारर सं स्थासि सहकार्य/साझेदारर िरर सं चािन िररने विलध।

सभबणन्त्धत लनकार्मा दताय िर्को उद्यलम सि सहकार्य/साझेदारर िरर सं चािन िररने विलध।

(६) साझेदाररका िालि कभपलन/सहकारर/ उद्यलम छनौट प्रकृर्ा:
साझेदार खुिा प्रलतश्पधाय िराई पारदणशय तरकािे छनौट िररने छ।मालथ उल्िेख िरे बमोणजम अनुसणु च १

अनुसारको अध्र्न प्रलतिेदनमा कोशेलि घर स्थापना तथा सं चािनका िालि सं िािना छ िलन लसफाररस िर्मा
साझेदार छनौट प्रकृर्ा अिालड िआाईने छ।र्सका िालि लनभन प्रकृर्ाहरु अपनाईने छ।
(क)

अनुसणच २ अनुसारको साियजलनक सुचना णजल्िा स्तरको पलरकामा प्रकाशन िरर ईच्छु क कभपलन िा

सभबणन्त्धत लनकार्मा दताय िर्का उद्यलम िाट प्रस्तािना आह्रािन िररने छ।र्सको जानकारर पालिकाको
िेर्िसाईटमा राणखने छ र पालिकाको सुचाना पावटमा पलन टााँस िररने छ।
(ख)

सुचना प्रकासन िर् पलछ र्ोग्र्ता पुिेका ईच्छु क कभपलन/सहकारर/उद्यलमिे अनुसणु च ३ अनुसारको

फमे टमा तर्ार िररर्को प्रस्तािन पर साियजलनक सुचनामा तोवकर्को समर् लिर पेश िनुय पने छ।
(ि)

प्राप्त प्रस्तािहरु िाई अनुसणु च ४ अनुसारको छनौट आधारहरुमा आधाररत िई सुचनाको भर्ाद समाप्त
िर्को लमलतिे २ हप्ता लिरमा मुल्र्ाङ्कन िररने छ।

(घ)

मुल्र्ाङ्कनको आधारमा दफा ७ अनुसार िठन िर्को कोशेलि घर स्थापना तथा ब्र्िस्थापन सलमलतिे

छनौट कार्य िनेछ। र्सरर छनौट िर्को कभपलन/सहकारर/उद्यलम सं ि अनुसणु च ५ अनुसारको फमे टमा

तर्ार िरर एक सं झौता िररने छ।कुनै एक िा दुई कभपलन/सहकारर/उद्यलम हरुको मार प्रस्तािना प्राप्त
हुन िएमा त्र्स्तो प्रस्तािनाको मुल्र्ाङ्कनिरर उपर्ुि िािेमा सभझौता िने िा पुन सुचना प्रकाशन िरर

प्रस्तािना माि िने िन्ने विषर्मा कोशेलि घर स्थापना तथा सं चािन सलमलतको लनियर् अनुसार हुने छ।
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७: कोशेलि घर स्थापना तथा ब्र्िस्थापन सलमलत र प्रस्तिना पर छनौट सलमलत िठन प्रकृर्ा:
(क):

पालिकाको उप प्रमुख/उपाध्र्िको अध्र्ितामा लनभन अनुसारको कोशेलि घर स्थापना तथा सं चािन
सलमलत िठन हुने छ।

अध्र्ि:

उप प्रमुख/ उपाध्र्ि

सदस्र्:

प्रमुख प्रशासवकर् अलधकृत

सदस्र्:

िे खा साखा प्रमुख िा लनजिे तोकेको उि साखाको कमयचारर।

सदस्र्:

पालिकाको अध्र्ििे मनोनर्न िरे को णजल्िा िघुउद्यलम समुह सं घ (DMEGA) को अध्र्ि िा
पालिका स्तरको िघुउद्यलम सं घ िा अन्त्र् कुनै एक जना मवहिा उद्यलम।

सदस्र्:

कोशेलि घर स्थापना हुने िडाका िडाध्र्ि।

सदस्र्:

उद्योि िाणिज्र् सं धका अध्र्ि िा लनजिे तोकेको कुनै एक पालिका स्तरको सदस्र्।

सदस्र् सणचि:

उद्योि हेने माहासाखा/साखा/ईकाई प्रमुख िा लनजिे तोकेको मेड्पा फोकि पसयन िा र्स
साखाको कमयचारर।

सल्िाहकार:
(ख)

पालिका प्रमुख/अध्र्ि।

पालिकाको प्रमुख प्रशासवकर् अलधकृत को अध्र्िता लनभन अनुसारको प्रस्तािना पर छनौट सलमलत िठन
हुने छ।

अध्र्ि:

प्रमुख प्रशासवकर् अलधकृत

सदस्र्:

िे खा साखा प्रमुख िा लनजिे खटार्को सभबणन्त्ध साखाको कमयचारर।

सदस्र्:

उद्योि हेने माहासाखा/साखा/ईकाई प्रमुख िा लनजिे खटार्को सभबणन्त्धत साखाको कमयचारर।

८: कोशेलि घर स्थापना तथा ब्र्िस्थापन सभबणन्त्ध विलिन्न सरोकारिािाहरुको िुलमका:
(१)

मेड्पा कार्यिमका िालि पालिकामा िठान िएको उद्यम विकास सलमलतको को िुलमका:


उद्यम हेने माहासाखा/साखा/ईकाई िाई आिालम आ.ि का िालि चािु आ.ि मा नै कोशेलि घर
स्थापनाकािालि सं िाब्र्ता अध्र्न िनय लनदे शन ददने र आिश्र्क बजेटको ब्र्िस्था िने।



कोशेलि घर स्थापनाका िालि सं लधर् मन्त्रािर्, प्रदे श मन्त्रािर्, र वििन्न अन्त्तरावि सं ध सस्था
सि बजेटको िालि समन्त्िर् िने।



कोशेलि घर स्थापना तथा सं चािन सलमलतिाई आिश्र्क सल्िाह सुझाप ददने।



कुनै विषर्र्मा द्धन्त्द सृजना िर्मा कोशेलि घर स्थापना तथा सं चािन सलमलतिाई द्वन्त्द
समाधानमा सहर्ोि िने।


(२)

कोशेलि घरको अनुिमन िने।

प्रमुख प्रशासवकर् अलधकृतको को िुलमका:


कोशेलि घर स्थापना तथा सं चािनका िालि प्राप्त प्रस्तािना णस्िकृत िा अणस्िकृत िने।



पालिकाको माहासाखा/ साखाका कमयचाररिाई आबश्र्कता अनुसार लनदे शन ददने
(मस्यौदा तयार गर्नै: चन्द्र बहादुर भुजेल, प्रदेश लघउद्यम विकास विज्ञ – िागमवत प्रदेश)
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(३)



कोशेलि घर अनुिमन िने।



कोशेलि घर सं चािक क्भपलन/सहकारर/उद्यलम सं ि सं झौता िने।

उद्यम हेने माहासाखा/साखा/ईकाई प्रमुखको िुलमका:


कोशेलि घर स्थापनाका तथा सं चािनका िालि सं िाब्र्ता अध्र्न िनय कमयचारर पररचािन िने।



कोशेलि घर स्थापना तथा सं चािनका िालि प्रस्तावित िडाका िडाध्र्ि सं ि आिश्र्क समन्त्िर्
िने।



र्स कार्यविलधिे तोके अनुसारको प्रकृर्ा पुर्ायई कोशेलि घर स्थापना तथा सं चािनका िलि
उपर्ुि कभपलन/सहकारर/उद्यलम छनौट सभबणन्त्ध कामकोिालि कोशेलि घर स्थापना तथा
सं चािन सलमलतको सदस्र् सणचिको िुलमका लनिायह िने।


(४)

साझेदाररका िालि छनौट िर्का कभपलन/सहकारर/उद्यलमिाई समर्मै सहर्ोि उपिब्ध िराईने।

कोशेलि घर स्थापना तथा सं चािन सलमलतको िुलमका:


कोशेलि घर स्थापना िने िममा विलिन्न विर्ाकिापहरु सभपन्न िनय सभबणन्त्धत पालिकाको
उद्योि हेने माहासाखा/साखा/ईकाइका कमयचाररहरु िाई आबश्र्क सहर्ोि िने।



पालिकाको उद्योि हेने माहासाखा/साखा/ईकाईको सहर्ोिमा साझेदाररका िालि उपर्ुि
कभपलन/सहकारर/उद्यलम छनौट िने।



स्थापना िई सं चािनमा आर्का कोशेलि घर को स्तर उन्नलतका िालि बजेटको ब्र्िस्था िनय
पहि िने।



कोशेलि घर सं चािन िरररहेका साझेदार कभपलन/सहकारर/उद्यलमिे िीचमा छाडे मा त्र्सको पुन
सं चािनका िालि आिश्र्क िुलमका लनिायह िने।



पालिकाको उद्योि हेने माहासाखा/साखा/ईकाईको सहर्ोिमा कोशेलि घर स्थापनाकािालि
सं िाब्र् स्थानहरुको पवहचान िने िराउने।

(५)

णजल्िा िघुउद्यलम समुह सं धको िुलमका


सभबणन्त्धत पालिका िा णजल्िामा के कस्ता उत्पादन हुन्त्छन त्र्सको जानकारर कोशेलि घर सं चािकिाई
ददने।



उद्यलमहरु र कोशेलि घर सं चािक िीच समन्त्िर् िराउन सहर्ोि िने।



कोशेलि घर सं चािक र उद्यलम िीच कुनै विषर्मा मनमुटाि हुाँदा समाधानका िालि पहि िने।



कोशेलि घर स्थापना तथा सं चािन सलमलतिाई आिश्र्क अन्त्र् सहर्ोि िने।

पररच्छे द ४: कोशेलि घरमा विवि िररने उत्पादन र बजाररकरि रिनीलत
८: कोशेलि घरमा विवि िररने सं िाब्र् उत्पादन हरुको वििरि:
(१):

कृवष उपजहरु जस्तै विउ विजन, दिहन, तेिहन, कोदो, मकै, फापर, िहू ,

(२):

णघउ, छु वपय, मह. फिफुि जुस, जाम, छािा िाट हस्त लनलमयत बस्तुहरु, पाणख, काभिो ईत्र्ादद।
(मस्यौदा तयार गर्नै: चन्द्र बहादुर भुजेल, प्रदेश लघउद्यम विकास विज्ञ – िागमवत प्रदेश)
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(३):

प्राकृलतक रे सामा आधाररत बस्तुहरु जस्तै नेपालि कािज र सोमा आधाररत अन्त्र् उत्पादन, अल्िो, जुट,
िाविर्ो, चोर्ा आददिाट तर्ार िररर्का स्थालनर् उत्पादनहरु।

(४):

तामा, वपत्ति, आिौट, कास जस्ता धातुिाट तर्ार िररर्का उपहार र्ोग्ि उत्पादनहरु।

(५):

स्थालनर् स्तरमा तर्ारर िर्का खुकुरर, च ुिे लस ििार्तका अन्त्र् फिामका कृवष औजारहरु र उपहारजन्त्र्
बस्तुहरु।

(६):

काठ, िााँस, चट्टान आददिाट तर्ार िररर्का किात्मक बस्तु।

(७):

हातिे तर्ार िररर्का आाका कपडाहरु र अन्त्र् पोशाकहरु।

(८):

स्थालनर् िेरमा िघुउद्यलमहरुिे तर्ार िरे का लछटो नविग्रने र बजाररकरि िनय सहज हुने विविध
उत्पादनहरु।

(९):

िघुउद्यलमहरुिाई आिश्र्क पने विलिन्न कच्चापदाथय र मेणशन औजारहरु।

(१०): पालिकामा, णजल्िामा र णजल्िा िन्त्दा िावहर उत्पादन िर्का हस्तकिाका सामालग्रहरु।
(११): स्थालनर् लसप र कच्चा पदाथयिाट उत्पाददत अन्त्र् विविध सामालग्र/उत्पादनहरु।
(९): बजाररकरि रिनीलत:
स्थालनर् उत्पादनहरुको बजार विस्तारका िालि र्स पालिकािे विलिन्न रिनीलतहरु अबिभबन िने छ, जुन रिनीलतहरु
कोशेलि घर सं चािकिे पलन अपनाउनु पने छ।
(१):

िुिस्तररर् उत्पादनमा जोडददने रिनीलत।

(२):

सुफत मुल्र्मा धेरै सामालग्र विवि िने रिनीलत।

(३):

निद कारोिारको माध्र्मिाट उद्यलमिाई प्रोत्साहन िने रिनीलत।

(४):

मुल्र् अलिबृणध्द (value add) का िालि बस्तुको ग्रलडङ्ग, प्र्ाकेणजङ्ग, िे बलिङ्ग आददमा जोड ददने रिनीलत ।

(५):

मेिा प्रदशयलन आर्ोजना र त्र्समा िघुउद्यलमको सहिालितामा जोड ददने रिनीलत।

(६):

उद्यमणशिता र बजाररकरि सभबणन्त्ध तालिम तथा परामसय सेिा ददने रिनीलत।

(७):

उद्यलमको स्तरउन्नलतका िालि प्रतेक िपय पालिकािे बजेटको ब्र्िस्था िने रिनीलत।

(८):

सभबणन्त्धत सरकारर, िैरसरकारर र लनलन िेर सं ि समन्त्िर् र सहकार्यमा जोड ददने रिनीलत।

(९):

प्रचार प्रशारका िालि कोशेलि घरको िोिो छपाई र विवि िररने सामालग्रमा र्सको अलनिार्य प्रर्ोि िने
रिनीलत।

(१०): कोशेलि घर र ताहााँ उपिब्धहुने उत्पादनिारे रे लडर्ो, वट लि, परपलरका र सामणजक सं चाि माफयत विज्ञापन
िने रिनीलत।
(११): कोशेलि घर सं चािनका िालि अनुिवि र प्रर्ाष्त सं ख्र्ामा कमयचारर पररचािन।
(१२): उद्यलमहरु सं ि अन्त्तरविर्ा।
ाँ
(१३): उद्यलमिाई उत्पादन बृणध्द र बजाररकरिका िालि बैक िा कुनै विणत्तर् सस्था सि विणत्तर् पहुच
बआाउन

सहणजकरि।
(मस्यौदा तयार गर्नै: चन्द्र बहादुर भुजेल, प्रदेश लघउद्यम विकास विज्ञ – िागमवत प्रदेश)
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(१३): नमुना उत्पादन छनौट िरर िाह्य िजाररकरिका नमुना लिर्र जाने र अडयर लिने रिनीलत।

पररच्छे द ५: विविध
(१)

र्स पालिकािे कोशेलि घर स्थापना िा सन्त्चािन िदाय नाफामुिक कभपलन/सहकारर/उद्यलम सं ि साझेदारर
िने छ।

(२)

साझेदारर िने िममा र्स पालिकािाट कोशेलि घर सं चािकिाई आिश्र्क पने िौलतक सामालग्र हरु
जस्तै फलनयचरहरु, साईनिोडय, टे लिफोन िाईन जडान, स्थालनर् बजाररकरि िाई आिश्र्क पने र्ातार्ातको
साधन, विज्ञापन खचय, ईन्त्टरनेटको ब्र्िस्था, कभपुटरको ब्र्िस्था, सफ्टिर्रको लनमायि, िमता विकास
तालिम, कोशेलि घर सजािट ईत्र्ादद सहर्ोि उपिब्ध िराउनईने छ। िौलतक सामालग्रहरु १ बपय सभम
र्सै माहानिरपालिका/उपमहानिपालिका/ निरपालिका/िााँउपालिकाको सभपलतको रुपमा रहने छ। र्दद
कोशेलि घर राम्रो सं ि सं चािन िर्को अबस्थामा १ िषय पलछ उि िौलतक सामालग्रहरु सभबणन्त्धत
साझेदार कभपलन/सहकारर/उद्यलम िाई लनशुल्क हस्तान्त्तरि िररने छ।
पालिकामा िर्को बजेटको अबस्थामा ध्र्ान दददै कोशेलि घर स्थापना तथा सं चािन सलमलतको लनियर्
अनुसार उि कोशेलि घरमा काम िने बवआमा दुई जना कमयचाररको पवहिो ६ मवहनासभम हुन आउने
तिबको ५० प्रलतशत रकम अनुदानस्िरुप सहर्ोि िनय सवकने छ।

(३)

आिश्र्क पने चािुपणु ज कभपलन/सहकारर/उद्यलम आफैिे ब्र्िस्था िनुय पने छ।

(४)

कोशेलि घर का िालि उद्यलमहरु सं ि कोशेलि घर सं चािक िने कभपलन/सहकारर/उद्यलम प्रतेक उद्यलम
सं ि रु ५०,०००/- (अिरुवप पचास हजार) सभमको समान खररद िदाय अलनिार्य निद कारोिार िरे को
हुन ु पने छ। र्दद रु ५०,०००/- िन्त्दा बवआको सामान खररद िर्को अबस्थामा रु ५०,०००/- िन्त्दा
बवआ िर्को रकम िााँवक १ मवहना लिर िुिालन िनुय पने छ। उि रकम १ मवहना लिरपलन िुिालन
निर्मा कोशेलि घर सं चािकिे उद्यलमहरु िाई चिन चणल्िको ब्र्ाज िुिालन िनुय पने छ।

(५)

कोशेलि घरमा लनर्लमत आउने उत्पादनहरुको स्तर सुदृवआकरि िनय र्स पालिकािे बजेटको ब्र्िस्था
िरर उद्योि हेने माहासाखा/साखा/ईकाई िाट कार्ायन्त्िर्न िनय सवकने छ।

(६)

कोशेलि घर सं चािक र त्र्समा काम िने कमयचाररको िालि आबश्र्कताको आधारमा उद्यमणशिता र
बजाररकरि सभबणन्त्ध तालिम हरुको ब्र्िस्था िनय सवकने छ।

(७):

र्स पालिकाको श्रोत िाट कोशेलि घर स्थापना िदाय र्ो कार्यविलध िािु हुने छ। तर अन्त्र् कुनै लनकार्
जस्तै प्रदे श सरकार/मन्त्रािर्, सं लधर् सरकार/मन्त्रािर्, राविर् तथा अन्त्तराविर् िैर सरकारर सं स्थाहरु
सं ि साझेदारर िरर कोशेलि घर स्थापना िनुय पदाय र्ो कार्यविलध िाधक हुने छै न।

(८):

र्स कार्यविलधमा उल्िेख िर्को विषर्को हकमा र्सै कार्यविलध बमोणजम र अन्त्र् विषर्को हकमा
पालिकाको लनर्मानुसार हुनछ
े ।
(मस्यौदा तयार गर्नै: चन्द्र बहादुर भुजेल, प्रदेश लघउद्यम विकास विज्ञ – िागमवत प्रदेश)
(भाषा शुवदद गर्नन िााँकक।) 8

अनुसणु च १--: सं िाब्र्ता अध्र्न प्रलतिेदन तर्ार िने नमुना फारम
(दफा ४ संि सभबणन्त्धत)
कोशेलि घर स्थापना तथा संचािनको सं िाब्र्ता अध्र्न प्रलतिेदन

-------माहानिरपालिका/उपमहानिरपालिका/निरपालिका/िााँउपालिका
--------- णजल्िा

१: कार्यकारर सारांस :

२: सं िाव्र्ता अध्र्न विलध:

३: समस्र्ा कथन:
४: बजाररकरिका िालि स्थालनर् उत्पाददत बस्तुहरुको प्रकार र अनुमालनत पररमाि:

४: स्थालनर् उत्पाददत बस्तुहरुको हािको स्थालनर् र िाह्य बजाररकरि अबस्था :

५: कोशेलि घर को माध्र्मिाट बजाररकरिको थप अिसर:

६: कोशेलि घर स्थापना िदाय/िरर सकेपालछ आईपनय सक्ने अबसर र सं िाब्र् च ुनौलतहरु:
७: उत्पादनको िुिस्तर बृणध्द ( Value add) िरर बजाररकरि िनय सवकने उत्पादन हरु:

८: लछमेकी पालिका/ णजल्िा िाट ल्र्ार्र विवििनय सवकने उत्पादनहरु को वििरि:

९: स्थालनर् उद्यलमहरुिाई विवि िनय सवकने प्रविलध र कच्चा पदाथय को वििरि:
(मस्यौदा तयार गर्नै: चन्द्र बहादुर भुजेल, प्रदेश लघउद्यम विकास विज्ञ – िागमवत प्रदेश)
(भाषा शुवदद गर्नन िााँकक।) 9

१०: कोशेलि घरको ब्र्ािसावर्क र्ोजना िाट दे णखर्को मुनाफाको प्रलतशत (उद्यम विकास सहजकतायिे तर्ार िने) :

११: कोशेलि घर स्थापनाको िालि सं िाब्र् स्थान र विवि कि को ब्र्िस्थापन सभबणन्त्ध सुझाप:
१२: सं िाब्र्ता अध्र्नको समग्र लनश्कषय तथा सुझापहरु:

अनुसणु चहरु:
१:
२:
३:

प्रलतिेदन तर्ार िनेको नाम:
पद:

दस्तखत:
लमलत:

(मस्यौदा तयार गर्नै: चन्द्र बहादुर भुजेल, प्रदेश लघउद्यम विकास विज्ञ – िागमवत प्रदेश)
(भाषा शुवदद गर्नन िााँकक।) 10

अनुसणु च २-: साियजलनक सूचनाको नमुना
(दफा ६ संि सभबणन्त्धत)

प्रथम पटक प्रकाणशत लमलत: २०७८/ /
सूचना

सूचना

सूचना

र्स पालिका लिर रहेका उद्यलमिाट उत्पाददत िस्तु स्थालनर् स्तर, राविर् स्तर र अन्त्तराविर् स्तरमा
विवि वितरि िरर उद्यलमको जीिनस्तरमा सुधार ल्र्ाउनुको साथै उद्यलमहरुिाई आिश्र्कपने कच्चा
पदाथय र प्रविलध/मेलसन उपकरिहरु स्थालनर्तहमा नै सहज र सुिि रुपमा उपिब्ध िराउने उद्येश्र्िे
र्सै आ.ि मा र्स पालिकको िडा नं ------ को ----- मा कोशेलि घर स्थापना िरर सं चािन िने कार्यिम
िर्कािे र्स पालिकाको साझेदाररमा कोशेलि घर सं चािन िनय ईच्छु क कभपलन, सहकारर सं स्था, र
उद्यलमिे र्ो सुचना प्रकाणशत िर्को लमलतिे ३० ददन लिर आईपुग्ने िरर तपलसि बमोणजमका कािजात
सवहत लनिेदनका साथ प्रस्तािना दताय िनुय हुन आब्हान िररन्त्छ।
ि स

कार्यिमको नाम

कार्यिम सं चािनको आलथयक तथा ब्र्िस्थापवकर् पि

१

कोशेलि घर



सं चािन



स्थापना तथा

कोशेलि घर स्थापनाका िालि आिश्र्क िौलतक सामालग्र को
सभपुिय खचय पालिकािे ब्र्िस्था िने छ।

उद्यलमहरुका स्थालनर् उत्पादनको िुिस्तर िृणध्द िनय, आिश्र्क

थप प्रविलध सहर्ोि िनय, उत्पादनको बजाररकरि िनय आिश्र्क
िमताबृणध्द िने काममा पालिकािे सहर्ोि िने छ।


कोशेलि घर सं चािक र त्र्समा काम िने कमयचाररको िालि

उद्यमणशिता र बजाररकरि सभबणन्त्ध तालिम पालिकािे लनशुल्क
उपिब्ध िराईने छ।


लनणित समर् सभमकािालि कोशेलि घरको विज्ञापनको िालि
आिश्र्क सभपुिय खचय पालिकािे ब्र्िस्था िने छ।



ब्र्िसार् सं चािनको िालि आबश्र्क चािुपणु ज

कभमलन/सहकारर/उद्यलमिे आफैिे ब्र्िस्था िनुय पने छ।


कोशेलि घरमा र्स पालिका र णजल्िाका अन्त्र् पालिकाका

हरुका उत्पादनहरु र उद्यलमिाई चावहने कच्चा पदाथयका साथै
प्रविलधहरु मार विवि वितरि िनुय पने छ।

(मस्यौदा तयार गर्नै: चन्द्र बहादुर भुजेल, प्रदेश लघउद्यम विकास विज्ञ – िागमवत प्रदेश)
(भाषा शुवदद गर्नन िााँकक।) 11



थप ब्र्िस्थाका िालि कोशेलि घर स्थापना तथा सं चािन

कार्यविलध बमोणजम स्थापना िर्को कोशेलि घर स्थापना तथा
सं चािन सलमलतको लनियर् अनुसार हुने छ।

तपलसि:
१:

लनिेदन।

२:

अनुसणु च ३ को नमुना अनुसार प्रस्ताि पर।

३:

उद्यलमको हकमा नेपालि नािररकताको प्रमािपर, सहकाररको हकमा विलनर्म / दताय प्रमाि पर
र कभपलनकोहकमा कभपलनको आफ्नो णस्िकृत विलनर्म।

४:

उद्यलम, कभपलन िा सहकाररको आफ्नै घर जग्िामा कोशेलि घर स्थापना िररने िर्मा जग्िाको
िािपुजाय र िाडामा सं चािन िने िर् घर घलन सं ि िरे को सभझौता िा घर धलनिे कणभतमा १०
िषयका िालि घर िाडामा ददन तर्ार छु िलन िरे को प्रलतबध्दता पर।

(-------------------------------------)
प्रमुख प्रशासवकर् अलधकृत

अनुसणु च ३ प्रस्तािना परको आााँचा
(दफा ६ संि सभबणन्त्धत)

कोशेलि घर स्थापना तथा सं चािनका िालि प्रस्तािना
१:

प्रस्ताि पेश िने प्रस्तािकको वििरि
o

कभपलन/सहकारर/उद्यलमको पुरा नाम:

o

ठे िाना:

o

फोन नं:

o

ईमेि:

o

प्रदे श:

o

णजल्िा:

o

पालिका:

२:

कभपलन/सहकारर/उद्यमका उद्येश्र्हरु:

३:

कोसेलि घर स्थापना/सं चिन िनुक
य ा उद्येश्र्हरु:
(मस्यौदा तयार गर्नै: चन्द्र बहादुर भुजेल, प्रदेश लघउद्यम विकास विज्ञ – िागमवत प्रदेश)
(भाषा शुवदद गर्नन िााँकक।) 12

४:

कोसेलि घर स्थापना िने स्थानको पुरा ठे िाना:

५:

कोशलि घर स्थापना िने कभमलन/सहकारर/उद्यलमको आफ्नै घर छ िा िाडामा लिने त्र्सको वििरि
(आफ्नै घर जग्िा िर्मा त्र्सको प्रमाि पेस िने)

कोशेलि घर सं चािनका िालि ििालन िने चािु पुणाँ जको अबस्था र श्रोत :

६:

(कलत ििालन िने र्ोजना छ र र्सको श्रोत स्पि खुिाउने)

७:

कोशेलि घर सं चािनको ब्र्िसावर्क र्ोजनाको अबस्था िारे छोटो ब्र्ाख्र्ा:
(ब्र्ािसावर्क र्ोजना तर्ार िरर पेस िने)

८:

कभपलन/सहकारर/उद्यलमको उद्यम सं चािन सभबणन्त्ध अनुिि:
(कलत िपयको अनुिि छ विस्तृत वििरि ददने र अनुिि खुल्ने कािजात र्सै प्रस्तािना सं ि सं िग्न िने) ।

९:

कोशेलि घरमा विवि वितरि िररने प्रस्तावित उत्पादन/िस्तुहरुको वििरि:
(स्थालनर् उत्पादन, िाह्रर् उत्पादन र उद्यलमका िालि विवि िररने कच्चा पदाथय र प्रविधहरुको वििरि

खुिाउने)

१०:

स्थालनर् उत्पादनको िजाररकरिका िालि अपनाईने रिलनलतहरु (तररका हरु) :

ाँ ाितरुपमा स्पि पाने)
(बुद

११: कोशेलि घर स्थापना तथा सं चािनका िालि पालिका सि अपेिा िररर्को सहर्ोि:)
(िौलतक समालग्र, अनुदान रकम, र िमता विकास सभबणन्त्ध सहर्ोि र र्सको अनुमालनत बजेट खुिाउने):

१२: र्स प्रस्तािना पर सं ि सं भिग्न िररर्का अन्त्र् कािजातहरुको वििरि:
ि
स

कािजातको वििरि

छ ( ✓ णचन्त्ह ििाउने
)

छै न ( णचन्त्ह
ििाउने

)

(मस्यौदा तयार गर्नै: चन्द्र बहादुर भुजेल, प्रदेश लघउद्यम विकास विज्ञ – िागमवत प्रदेश)
(भाषा शुवदद गर्नन िााँकक।) 13

१

कभपलन/सहकारर/उद्यलमको आफ्नै घर जग्िामा कोशेलि घर
सं चािन िने िर् त्र्सको िािपुजाय र घर सभपन्नताको
प्रिामपर।

२

चािुपणु ज कलत ििालन िने िलन त्र्सको श्रोत खुिेको कुनै

३

कोशेलि घर को ब्र्ािसावर्क र्ोजना ।

४

कभपलन/सहकारर/उद्यलमको ब्र्िसार् िा उद्यम सं चािन

५

कभपलन/सहकारर/उद्यलमको दतायको अबस्था खुिेको

६

प्रस्तािना पर पेश िने कभपलन/सहकारर/उद्यम को

कािजात।

सभबणन्त्ध अनुिि खुिेको कािजात।
कािजात

विलनर्म/विधान

प्रस्ताि पेश िने:

सं स्थाको छाप

अनुसूची ४ साझेदार संस्था छनौटका आधारहरु
ाँ सभबणन्त्धत)
(दफा ६ सि
कोशेलि घरको प्रस्ताि पर मुल्र्ाङ्कन फारमको नमुना
ि.सं .
१

अध्र्र्नको आधार
प्रस्ताि

पूिायङ्क पासाङ्क

पेश

िने

कभपलन/सहकारर/उद्यमको नेतत्ृ ि ।

१०

३

नभिर ददने तरीका



मवहिािे नेतत्ृ ि िरे को िर् १० अंक
ददने,



दलित िा जनजालत पुरुषिे िरे को िर् ५
अंक ददने,



र्स िाहेक अन्त्र् जुन सुकै लिङ्ग िा जात
जालतिे नेतत्ृ ि िरे को िर् ३ अंक ददने।


२

कभपलन/सहकारर/उद्यलमिे
घर

सं चािन

िने

जग्िाको स्िालमत्ि।

कोशेलि

प्रस्तावित

घर

१०

३



र्सिारे स्पि नखुिेको िर् ० अंक ददने।
घर सवहतको जग्िा िर्मा १० अंक
ददने।





जग्िा मार िर्मा ५ अक ददने,।

िाडामा सं चािन िने िर्मा ३ अक ददने।

प्रस्तिनामा परमा र्स िारे स्पि नखुिेको
िर् ० अंक ददने।

(मस्यौदा तयार गर्नै: चन्द्र बहादुर भुजेल, प्रदेश लघउद्यम विकास विज्ञ – िागमवत प्रदेश)
(भाषा शुवदद गर्नन िााँकक।) 14

३

कोशेलि घर सं चािन िने

५

कभपलन/सहकारर/उद्यलमिे

३



५० िाख िन्त्दा बवआ चािुपंणु ज ििालन
िने र्ोजना िर्मा ५ अक ददने,

चािुपणु जको रुमपा ििालन िने



उल्िेणखत रकम र श्रोत अनुसार )



रकमको र्ोजना। (प्रस्तािनामा

३० िाख िन्त्दा बवआ चािुपणु ज ििालन
िने िर् ४ अक ददने।

३० िाख िा सो िन्त्दा कम िािालन
िने िर् ३ अंक ददन।



कलत चािुपणज ििालन िने िन्ने नखुिेको
अबस्थामा ० अंक ददने।

४

कोशेलि घर को ब्र्ािसावर्क र्ोजना
।

१०

५



ब्र्ािसावर्क र्ोजनािे कोशेलि घर फाईदा

जनक दे खार्को अबस्थामा र प्रस्तिाना
णचत्तबुझ्दो

( convincing) िर्मा

त्र्सै अनुसार ६ दे णख १० अक सभम
ददने।


ब्र्ािसावर्क र्ोजना तर्ार िर्को तर

णचत्तबुझ्दो (convincing) छै न िन्ने
िािेमा ५ अक मार ददने।


ब्र्ािसावर्क र्ोजना पेश निरे को िर् ०

अक ददने।
५

कभपलन/सहकारर/उद्यलमको

दतायको

अबस्था खुिेको कािजात

५

१



दताय िर्को जलत बषय पुरा िर्को छ त्र्लत
अंक ददने बवआमा ५ अक।



िरखरै दताय िर्को तर १ िपय नपुिक
े ो

िर्मा पलन १ िपय पुिे सरह १ अंक
ददने।

(दताय निर्को िर् कोशेलि घर सं चािनका

ाँ ा थप प्रकृर्ा
िालि साझेदारर िनय नलमल्ने हुद
अिालड नबआाईने।)
६

प्रस्तािना

पर

कभपलन/सहकारर/उद्यम

पेश

विलनर्म/विधान

िने

को

१०

१०



विलनर्म िा विधान पेस िरे को िर् १०
अंक ददने,



ब्र्ाणिित उद्यम िा उद्योि दताय िर्को
िर् त्र्सको प्रमाि पेस िरे को अबस्थामा

विलनर्म िा विधान पेस िरे सरह १०
अंक ददने।

जभमा

५०

अन्त्र्था ० अंक ददने।

२५

लनष्कषय : मालथको मूल्र्ाङ्कनमा कणभतमा २५ अंक प्राप्त िएमा साझेदाररका िालि र्ोग्र्ता पुिेको ठहररने छ।
(मस्यौदा तयार गर्नै: चन्द्र बहादुर भुजेल, प्रदेश लघउद्यम विकास विज्ञ – िागमवत प्रदेश)
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अनुसूची -५सं झौताको नमुना:
ाँ सभबणन्त्धत)
(दफा ६ सि

कोशेलि घर स्थापना तथा सं चािन सभबणन्त्ध िएको दुई पिीर् सभझौता
र्स ... ... ... ... ... महानिरपालिका/उपमहानिरपालिका/ निरपालिका/िाउाँपालिका र कोशेलि घर
सं चािक कभपलन/सहकारर/उद्यलम बीच र्सै पालिकाको िडा नं. ... को ... ... ... ... मा स्थालनर् उत्पाददत
बस्तु को बजाररकरि िरर उद्यलमको जीिनस्तरमा सुधार ल्र्ाउन र उद्यलमहरुिाई आिश्र्क पने कच्चा
पदाथय र प्रविलध/मेलसन औजारहरु स्थालनर् स्तरमा नै सहज र सुिि रुपमा उपिब्ध िराउने उद्योश्र्िे
कोशेलि घर स्थापना िरर ददिो ब्र्िस्थापन िने सन्त्दियमा दुबै पििे तपलिि बमोणजका सतयहरु पािना
िने िरर र्ो सं झौता सभपन्न िर्को छ।
(क)

तोवकर्को स्थानमा कोशेलि घर स्थापनाको अनुसणु च ----- मा उल्िे खिरे बमोणजमका रु ------िरािरको िौलतक सामालग्र लनशुल्क उपिब्ध िराउने छ। उि सभपुिय िौलतक सामालग्रहरु र्ो
सं झौता िर्को लमलतिे ३६५ ददन सभम र्सै पालिकाको सभपलत हुने छ। वर् िौलतक सामालग्रहरु
कोशेलि

घर

राम्रो

सं ि

सं चािन

िर्को

अबस्थमा

३६५

ददन

पलछ

सभबणन्त्धत

कभपलन/सहकारर/उद्यलमिाई नै हस्तान्त्तरि िररने छ।
(ख)

आिश्र्कता अनुसार उद्यलमहरु िाई उत्पाददत बस्तुहरुको िुिस्तर बृणध्द िने कार्य जस्तै ग्रेलडङ्ग,
प्र्ाकेणजङ्ग, िे िलिङ्ग र आिश्र्क थप प्रविलध उपिब्द िराउन र्स पालिकािे सहर्ोि िनय सक्ने
छ।

(ि) कोशेलि घर सं चािक र त्र्स कोशेलि घरका कमयचाररहरुिाई उद्यमणशिता विकास तालिम
उपिब्ध िराईने छ।
(घ) आिालम आ.ि हरुमा पलन आिश्र्कता अनुसार

कोशेलि घर को स्तर उन्नलतका िालि बजेट

विलनर्ोजन िनय सवकने छ।
(ङ) कोशेलि घर सं चािनका िालि आिश्र्क सभपुिय चािु पुणाँ ज सं चािक आफैिे ब्र्िस्था िनुय पने
छ।
(च) कोशेलि घर सं चािकिे उद्यलम सं ि उत्पादनहरु खररद िनुप
य दाय रु ५०,०००/- ( पचास हजार
िाख ) सभम निद कारोिार िरे को हुन ु पने छ। र्दद एउटै उद्यलम सं ि पाचास हजार िन्त्दा
बवआको समान वकन्नु पदाय पचास हजार िन्त्दा बवआ हुन आउने रकमिाई उधारो िनय सवकने छ।
उधारो खररद िरर १ मवहना सभम िुिालन हुन नसकेमा कोशेलि घर सं चािकिे उद्यलमिाई चिन
चणल्तको दरमा ब्र्ाज लतनुय पने छ।
(मस्यौदा तयार गर्नै: चन्द्र बहादुर भुजेल, प्रदेश लघउद्यम विकास विज्ञ – िागमवत प्रदेश)
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(छ) उद्यलम घर सं चािकिे आभदालन खचय झल्कने रैमालसक प्रलतिेदन पालिकाको उद्यम हेने
माहासाखा/साखा/ईकाइमा पेस िनुय पने छ।
(ज) कोशेलि घर सं चािकिे लनर्लमत सामालग्र आपुलतय िने उद्यलमसं ि लिणखत सं झौता िरे को हुन ु पने।
(झ) कोशेलि घर सं चािकिे स्थालनर् उत्पाददत बस्तु विवि वितरि र उद्यलमिाई विवि िररने कच्चा
पदाथय िा उपकरिमा २० प्रलतशत सभम मुनाफा राणख कारोिार िनय सवकने छ।
(ञ) कोशेलि घर सं चािन सभबणन्त्ध कुनै विषर्मा छिफि िनुय परे मा प्रमुख प्रशासवकर् अलधकृत िा
उद्यम हेने माहासाखा/साखा/ईकाइ प्रमुख सं ि सभपकय िनुय पने छ।
(ट)

ु ा ७ बजे सभम खुिा राख्नु पने
कोशेलि घर साियजलनक विदा िाहेक विहान ७ बजे दे णख िेिक
छ।
हाम दुबै पि मालथका सबै बुदामा सहमत िई हस्तािर िररएको छ। ।
कोशेि घर सं चािको तफय िाट

पालिकाको तफयिाट

_____________________

_______________________

(

)
अध्र्ि

(

)

प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत
... ... ... ...

लमलत:- ... ... /.../...

लमलत:- ... ... /.../...

सािीहरु :नाम:- ... ... ... ... ... ... ... ...

पद: ... ... ... ... ... ... .... ... ...
दस्तखत:

...

लमलत:- ... ... .../.../...

नाम:- ... ... ... ... ... ... ... ...
पद:- ... ... ...

दस्तखत:

लमलत:- ... ... .../.../...

(मस्यौदा तयार गर्नै: चन्द्र बहादुर भुजेल, प्रदेश लघउद्यम विकास विज्ञ – िागमवत प्रदेश)
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