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फालेलुङ गाउँपाललकाको उद्यमशीलता लिकास कार्यक्रम 

सञ् चालन लनरे्दलशका, २०७८ 

प्रस्तािना :   

 सामाम्जक तथा आम्थयक रुपमा उत्पीडनमा पिेका समदुार् जस्तै: दम्लत, मम्हला, 

जनजाम्त, म्कसान, मजदिु, लोपोन्मखु जाम्त, आम्थयक म्हसाबल े म्वपन् न, गिीबीको िेखाममु्नका 

समदुार् ि बेिोजगाि व्र्म्क्तहरुलाई  स्थानीर् स्तिमा उपलब्ि श्रोत सािन ि म्सपमा आिारित 

उद्यमको माध्र्मबाट िोजगािी श्रजृना गनय, म्नवायहमखुी पिभपिागत कृम्षलाई व्र्वसाम्र्क कृम्षमा 

रूपान्तिण गनय, व्र्वसाम्र्क पिपुंिी पालनको म्वकास ि प्रवर्द्यन गनय, पर्यटन व्र्वसार्को म्वकास 

ि प्रवर्द्यन गनय, वन पैदावािमा आिारित उद्यम व्र्वसार् लगार्तका अन्र् म्वम्िन् न िेत्रको उद्यम 

व्र्वसार्मा आकम्षयत गिी उनीहरुको आम्थयक सममृ्र्द् गनय आवश्र्क िएकोले, स्थानीर् सिकाि 

सञ् चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद -१५ दफा १०२ को उपदफा (२)  अनसुाि र्स फालेलङु 

गाउाँपाम्लकाल े 'फालेलङु गाउाँपाम्लकाको उद्यमिीलता म्वकास कार्यक्रम सञ् चालन म्नदमे्िका, 

२०७८' जािी गिेको छ ।   

 

परिच्छेर्द -१ 

प्रािलभिक 

१. संलिप् त नाम ि प्रािभिः  

(क)  र्ो म्नदमे्िकाको नाम "फालेलङु गाउाँपाम्लकाको उद्यमिीलता म्वकास कार्यक्रम 

सञ् चालन म्नदमे्िका, २०७८" िहकेो छ । 

(ख)  र्ो म्नदमे्िका तरुुन्त प्रािभि हुनेछ । 

 

२. परििाषा: म्वषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यम्वम्िमा,-  

(क)  "अनगुमन सम्मम्त" िन् नाले स्थानीर् तहले र्ोजनाहरुको अनगुमन गनयको लाम्ग गठन 

गिेको अनगुमन सम्मम्त सभझनु पछय । 

(ख) "उद्यम म्वकास सम्मम्त" िन् नाले दफा १३ बमोम्जम गम्ठत उद्यम म्वकास सम्मम्त 

सभझन ुपछय । 

(ग) "उद्यमिीलता म्वकास ताम्लम वा व्र्वासार् िरुु तथा सिुाि ताम्लम" िन् नाले 

व्र्वसार् स्थापना तथा सञ् चालनको लाम्ग आवश्र्क उत्प्रेिणा तथा व्र्वसाम्र्क 

ज्ञान प्रदान गने उद्दशे्र्ले प्रदान गरिने ताम्लम सभझन ुपछय ।  



 

 

4 
 

 

(घ) "उद्यमी" िन् नाले नाफा कमाउने उद्दशे्र्ले प्रचम्लत काननू बमोम्जम दताय गिी उद्योग 

व्र्वसार् सञ् चालन गने व्र्म्क्त वा समहू सभझन ुपछय । 

(ङ) "एडिान्स ताम्लम" िन् नाले एक पटक सीप म्वकास ताम्लम म्लई व्र्वसार् सञ् चालन 

गरििहकेा उद्यमीलाई उनीहरुको स्तिोम्न् तको लाम्ग सोही म्वषर्मा म्देने पनुतायजगी 

तथा उच्च स्तिको ताम्लम सभझन ुपछय ि सो िब्दले आिािितू सीप प्राप् त उद्यमीलाई 

म्देने थप ताम्लमलाई समेत जनाउाँछ।  

(च) "कार्यक्रम वा र्स कार्यक्रम" िन् नाले फालेलुङ गाउाँपाम्लकाको उद्यमिीलता म्वकास 

कार्यक्रम सभझन ुपछय ।  

(छ) "कार्यक्रम संर्ोजक" िन् नाले दफा ५ बमोम्जम कार्यक्रमको समग्र व्र्वस्थापन ि 

संर्ोजन गनय छनौट िएको कार्यक्रम संर्ोजकलाई सभझन ुपछय । 

(ज) "कार्यपाम्लका" िन् नाले फालेलङु गाउाँपाम्लकाको कार्यपाम्लका सभझन ुपछय । 

(झ) "कार्ायलर्" िन् नाले फालेलुङ गाउाँ कार्यपाम्लकाको कार्ायलर् सभझन ुपछय ।  

(ञ) "गिीब" िन् नाले नेपाल सिकािले समर्-समर्मा तोकेको िाम्् िर् वा िेत्रगत गिीबीको 

िेखाममु्न िहकेा व्र्म्क्त वा परिवाि सभझन ुपछय ि सो िब्दले नेपाल सिकािले गिीबीको 

पम्हचान खलु्ने गिी म्वतिण गिेको परिचर्पत्र प्राप् त व्र्म्क्त वा परिवािको सदस्र्लाई 

समते जनाउाँछ ।  

(ट) "गिीबीको िेखा" िन् नाले नेपाल सिकािले समर्-समर्मा तोकेको िाम्् िर् गिीबीको 

िेखा सभझन ुपछय । 

(ठ) "जसेीएमआईएस" िन् नाले कार्यक्रमको लाम्ग प्रर्ोग गरिएको लैङ्म्गक समानता तथा 

सामाम्जक समावेिी व्र्वस्थापन सचूना प्रणाली (Gender and Social Inclusion 

Management Information System अगं्रेजी छोटो रुप GESI-MIS सभझन ुपछय ि सो 

िब्दले स्थानीर् तहले व्र्वस्थापन गने एकीकृत पोटयल वा अन्र् र्स्तै प्रकृम्तको 

सचूना व्र्वस्थापन प्रणालीलाई समते जनाउाँछ । 

(ड) "प्रम्वम्ि हस्तान्तिण" िन् नाले व्र्वसार् सञ् चालन, म्वस्ताि तथा स्तिोम्न् त गनयको 

लाम्ग आवश्र्क पने उपकिण वा ममे्सन उपलब्ि गिाउने कार्य सभझन ु पछय ि सो 

िब्दले त्र्स्तो ममे्सन उपकिण खरिद गनयको लाम्ग लागत साझदेािीमा सहर्ोग गने 

कार्यलाई समेत जनाउाँछ ।  

(ढ) "बजािीकिण" िन् नाले लघ ु उद्यमीले उत्पादन गिेका वस्तहुरुको मलू्र् म्निायिण, 

प्रवर्द्यन तथा म्वतिण प्रणालीसाँग सभबम्न्ित उपिोक्ता केम्न्रत कृर्ाकलाप सभझन ुपछय 

। 
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(ण) "लघ ुउद्यम" िन् नाले औद्योम्गक व्र्वसार् ऐन, २०७६ को दफा १७ को उपदफा (१) 

को खण्ड (क) बमोम्जमको लघ ुउद्यम सभझनु पछय । 

(त) "लघ ुउद्यम म्वकास (मडे) मोडेल" िन् नाले मागमा आिारित उद्यम म्वकासको लाम्ग 

सामाम्जक परिचालन, उद्यमिीलता म्वकास ताम्लम, सीप म्वकास ताम्लम, म्वत्तीर् 

सेवामा पहुाँच, प्रम्वम्िमा पहुाँच, बजािीकिण ि व्र्वसाम्र्क पिामिय सेवा समतेको 

एकीकृत सेवा प्रदान गिी लघ ुउद्यमीको श्रजृना ि स्तिोम्न् त गने पर्द्म्त सभझन ुपछय । 

(थ) "िाखा" िन् नाले कार्ायलर् अन्तगयतको उद्योग हनेे गिी तोम्कएको िाखा, उपिाखा 

वा ेकाेय सभझन ुपछय।  

(द) "सहजकताय" िन् नाले लघ ुउद्यमको स्थापना, म्वकास तथा प्रवर्द्यन गनयका लाम्ग दफा 

७ बमोम्जम छनौट िएका उद्यम म्वकास सहजकताय (Enterprise Development 

Facilitator- EDF) सभझन ु पछय ि सो िब्दले उद्यम म्वकास सहर्ोगीलाई समेत 

जनाउाँछ । 

(ि) "साझा समु्विा केन्र (उद्यम घि)" िन् नाले दफा २८ बमोम्जम स्थापना िएको साझा 

समु्विा केन्र (उद्यम घि) सभझन ुपछय ।   

(न) "सीप म्वकास ताम्लम" िन् नाले व्र्वसार् स्थापना, म्वकास तथा प्रवर्द्यनका लाम्ग 

आवश्र्क पने प्राम्वम्िक सीपमलूक ताम्लम सभझन ुपछय। 

(प) "स्तिोन्नम्त" िन् नाले उत्पादन, गणुस्ति, प्र्ाकेम्जङ्ग, पूंजी, मनुाफा, िोजगाि जस्ता 

पिमा उद्यममा दमे्खने सकािात्मक परिवतयन सभझनु पछय । 

(फ) "स्थानीर् तह वा पाम्लका " िन् नाले र्स फालेलुङ गाउाँपाम्लका सभझन ुपछय । 

 

परिच्छेर्द -२  

कार्यक्रम कार्ायन्िर्न ि ललित समूह 

 

३. कार्यक्रमको कार्ायन्िर्न: र्स म्नदमे्िका बमोम्जम कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने सभपणूय 

म्जभमवेािी र्स फालेलुङ गाउाँपाम्लकाको हुनेछ । 

  

४. ललित समूहः र्स कार्यक्रमले उद्यम व्र्वसार् नगिेका व्र्म्क्तहरुलाई नर्ााँ उद्यमी बनाउनेछ ि 

उद्यम सञ् चालन गरििहकेा उद्यमीलाई पम्न थप सहर्ोग गिी उद्यमको स्तिोम्न्त गिाउन 

सहर्ोग गनेछ । जसको लाम्ग म्नभन बमोम्जमको लम्ित समहू हुनेछन ्।  

(१) नर्ाँ उद्यमी श्रृजनाको लालग ललित समूह:- 



 

 

6 
 

 

(क) र्स गाउाँपाम्लका िेत्रम्ित्र बसोबास गने गिीबीको िेखाममु्न िहकेा उद्यमी बन् न 

ईच्छुक व्र्म्क्त । 

(ख) वदैमे्िक िोजगािीबाट फम्कय एका वा स्वदिेमा िोजगािी गमुाएका बेिोजगाि र्वुाहरु 

। 

(ग) म्वगतमा लघ ु उद्यम स्थापनाको लाम्ग गरिएको सहर्ोग मध्र्े म्वम्िन् न कािणले 

उद्यम श्रजृना सभबम्न्ि आंम्िक सहर्ोग मात्र प्राप् त गिेका ि उद्यम सञ् चालन 

गरिनसकेका ति थप सहर्ोग ि उत्प्रेिणा प्राप् त िएमा उद्यम व्र्वसार् सञ् चालन गने 

सभिाम्वत लघ ुउद्यमी । 

(घ) गाउाँपाम्लका स्तिमा िहकेा म्वम्िन् न कृम्ष समहू वा सहकािीमा आवर्द् िएका, 

म्नवायहमखुी कृम्ष वा पिपुालन गरििहकेा ि उद्यमी बन् ने चाहना िा ने ईच्छुक 

सदस्र्हरु । 

 

 

(२) स्तिोलन् तको लालग ललित समूह:- 

(क) र्स गाउाँपाम्लकाको आम्थयक तथा प्राम्वम्िक सहर्ोगमा ि मेड्पा कार्यक्रम अन्तगयत 

म्वगत ३ आम्थयक वषयम्ित्र श्रजृना िई आफ्नो उद्यम व्र्वसार् सञ् चालन गरििहकेा 

ि स्तिोम्न् तको आवश्र्क् ता िएका उद्यमी । 

(ख) म्वम्िन् न सिकािी तथा गिै-सिकािी संघ-संस्थाको आम्थयक तथा प्राम्वम्िक 

सहर्ोगमा श्रजृना िई उद्यम व्र्वसार् सञ् चालन गरििहकेा ि स्तिोम्न् तको आवश्र्क 

िएका उद्यमी । 

(ग)  स्वस्फूतय रुपमा उद्यम स्थापना गिी र्स पाम्लकामा दताय िएका ि आफ्नो उद्यमलाई 

स्तिोम्न् त गनय चाहने उद्यमी ।  

(घ) व्र्ावसाम्र्क उद्यमी बन् न चाहने कृम्ष समहू अन्तगयतका कृषक ि सहकािी सदस्र् । 

(३) दफा ४ को उपदफा (१) ि उपदफा (२) बमोम्जमका नर्ााँ उद्यमी श्रजृना वा स्तिोम्न् तको 

लाम्ग उद्यमी छनौट गदाय कभतीमा सत्तिी प्रम्तित मम्हला ि कभतीमा साठी प्रम्तित (१६-

४० वषयसभमको) र्वुा समावेि हुने गिी छनौट गरिनेछ । स्तिोम्न् तको सहर्ोग प्राम्प् तका 

लाम्ग दताय िएका उद्यमीलाई मात्र स्तिोन्नम्त सहर्ोग प्रदान गरिनेछ ।  

 

परिच्छेर्द -३ 

कमयचािी व्र्िस्थापन ि पूिय तर्ािी 
 



 

 

7 
 

 

५. कार्यक्रमको संर्ोजक छनौट: (१) कार्यक्रमको समग्र संर्ोजन ि प्रिावकािी कार्ायन्वर्नको 

लाम्ग स्थानीर् तहले एक जना र्ोग्र्ता पगुकेो व्र्म्क्तलाई कार्यक्रम संर्ोजकको रूपमा 

किािमा म्नर्कु्त गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम म्नर्कु्त िएको कार्यक्रम संर्ोजकले स्थानीर् तहमा उद्यम ि 

उद्यमिीलताको म्वकासको लाम्ग अन्र् म्नकार्बाट सञ् चाम्लत कार्यक्रमको समते 

समन्वर्को िमू्मका म्नवायह गनुय पनेछ । 

 (३) कार्यक्रम संर्ोजकको कार्य म्वविण अनसुचूी -१ मा उल्लेख िए बमोम्जम हुनेछ । 

(४) र्स दफा बमोम्जम छनौट िएको कार्यक्रम संर्ोजकसाँग कार्ायलर्ले कार्यक्रम 

सञ् चालन सभबन्िमा आवश्र्क किाि सभझौता गनेछ । 

 (५) कार्ायलर्ले उपदफा (४) बमोम्जम किाि सभझौता गदाय कार्यसभपादन नम्तजामा 

आिारित हुने गिी गनुय पनेछ । 

(६) र्स म्नदमे्िकामा अन्र्त्र जनसकैु कुिा लेम्खएको िए तापम्न गाउाँपाम्लकाको 

अनगुमन सम्मम्तले अनुगमन गदाय कार्यर्ोजना अनरुूप कार्य सञ् चालन निएको 

पाेएमा उद्यम म्वकास सम्मम्तको म्नणयर् बमोम्जम कार्ायलर्ले सभबम्न्ित कार्यक्रम 

संर्ोजकसाँग गरिएको सभझौता िङ्ग गनय सक्नेछ । ति त्र्सिी सभझौता िङ्ग गनुय अम्घ 

सभबम्न्ित व्र्म्क्तलाई सफाेयको मनुाम्सब मौका म्दन ुपनेछ । 

(७)  उपदफा (६) बमोम्जम कार्यक्रम संर्ोजकसाँग गरिएको सभझौता िङ्ग िएमा 

उपदफा (१) बमोम्जम छनौट गदाय र्ोग्र्ताक्रमको दोस्रो क्रममा िहकेो कार्यक्रम 

संर्ोजकको उमदेवािसाँग सभझौता गिी कार्यक्रम सञ् चालन गनुय पनेछ । 
 

६. कार्यक्रम सरं्ोजकको र्ोग्र्ता: (१) दफा ५ बमोम्जम कार्यक्रम संर्ोजक म्नर्ुक् त गदाय 

मान्र्ता प्राप् त म्वश् वम्वद्यालर्बाट समाजिास्त्र, िाजनीम्तिास्त्र, अथयिास्त्र वा अन्र् कुनै 

पम्न म्वषर्मा स्नाकोत्ति उतीणय गिी कम्भतमा पााँच बषय लघ ु उद्यम म्वकास, आर्आजयन 

बमृ्र्द् वा सामाम्जक परिचालन सभबम्न्ि काम गिेको वा 

(२) मान्र्ाताप्राप् त म्वश् वम्वद्यालर्बाट समाजिास्त्र, िाजनीम्तिास्त्र, अथयिास्त्र वा अन्र् 

कुनै म्वषर्मा स्नातक तह उतीणय गिी कम्भतमा आठ वषय लघ ु उद्यम म्वकास, 

आर्आजयन वमृ्र्द् वा सामाम्जक परिचालन सभबम्न्ि काम गिेको वा 

(३)  मान्र्ाता प्राप् त म्वश् वम्वद्यालर्बाट समाजिास्त्र, िाजनीम्तिास्त्र, अथयिास्त्र वा 

अन्र् कुनै पम्न म्वषर्मा स्नातक तह उतीणय गनुयको साथै लघ ु उद्यम म्सप म्वकास 

तालीम म्स.म्ट.ई.म्ि.म्ट. (CTEVT) बाट कम्भतमा तह दईु वा तह तीन पास गिेको वा 

प्राम्वम्िक एस.एल.म्स. उतीणय गिेको वा उद्यमिीलता सभबम्न्ि म्डप्लोमा कोषय गिेको ि 
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तीन वषय लघ ुउद्यम म्वकास, आर्आजयन वमृ्र्द् वा सामाम्जक परिचालन सभबम्न्ि काम 

गिेको हुन ुपनेछ । 

   

७. उद्यम लिकास सहजकतायको छनौट: (१) स्थानीर् तहले कार्यक्रम सञ् चालनको लाम्ग दफा 

८ बमोम्जमको र्ोग्र्ता पगुकेा व्र्म्क्तहरू मध्र्ेबाट प्रम्त्पिायको आिािमा ताम्लम प्राप् त 

उद्यम म्वकास सहजकताय छनौट गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम सहजकताय छनौट गदाय दहेार् बमोम्जमको सङ्र्ामा गनुय 

पनेछः-  

(क) नर्ााँ लघ ुउद्यमी श्रजृना ि स्तिोम्न् तको गिी जभमा लक्ष्र् वाम्षयक सत्तिी जना सभमको 

लाम्ग कम्भतमा एक जना, 

(ख) नर्ााँ लघ ुउद्यमी श्रजृना ि स्तिोम्न् तको गिी जभमा लक्ष्र् वाम्षयक सत्तिी जनािन्दा 

बढी ि एक सर् चाम्लस जनासभमको लाम्ग कम्भतमा दईु जना, 

(ग) नर्ााँ लघ ु उद्यमी श्रजृना ि स्तिोम्न् तको गिी जभमा लक्ष्र् वाम्षयक एक सर् सत्तिी 

जनािन्दा बढी िएमा प्रम्त सत्तिी जनाको लाम्ग कभतीमा एक जनाका दिले हुने गिी 

। 

(३) सहजकतायको कार्य म्वविण अनसुचूी -२ मा उल्लेख िए बमोम्जम हुनेछ । 

(४) र्स दफा बमोम्जम छनौट िएका सहजकतायसाँग कार्ायलर्ले कार्यक्रम सञ् चालन 

सभबन्िमा आवश्र्क किाि सभझौता गनेछ । 

(५)  र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुिा लेम्खएको िए तापम्न कुनै सहजकताय 

पाम्लकामा कार्यित िएमा म्नजलाई नै परिचालन गनय सम्कनेछ । र्सिी परिचालन 

गरिने सहजकतायहरुले उद्यमिीलता सभबम्न्ि ताम्लम प्राप् त नगिेको िएमा उक्त 

ताम्लमको व्र्वस्था पाम्लकाले गनेछ । 

(६) कार्ायलर्ले उपदफा (५) बमोम्जम किाि सभझौता गदाय कार्यसभपादन नम्तजामा 

आिारित हुने गिी गनुय पनेछ । 

(७) र्स म्नदमे्िकामा अन्र्त्र जनसकैु कुिा लेम्खएको िए तापम्न गाउाँपाम्लकाको 

अनगुमन सम्मम्तले कार्यक्रमको कार्ायन्वर्नको सभबन्िमा अनगुमन गदाय कार्यर्ोजना 

अनरुूप कार्य सञ् चालन निएको पाेएमा उद्यम म्वकास सम्मम्तको म्नणयर् बमोम्जम 

सभबम्न्ित सहजकतायसाँग गरिएको सभझौता िङ्ग गनय सम्कनेछ । ति त्र्सिी सभझौता 

िङ्ग गनुय अम्घ सभबम्न्ित सहजकतायलाई सफाेयको मनुाम्सव मौका म्देनछे । 

(८) उपदफा (७) बमोम्जम सहजकतायसाँग गरिएको सभझौता िङ्ग िएमा कार्ायन्वर्न 

हनु बाकी कृर्ाकलाप सञ् चालन गनयको लाम्ग उपदफा (१) बमोम्जम सहजकताय छनौट 
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गदाय बैकम्ल्पक र्ोग्र्ताक्रमको पम्हलो क्रममा िहकेो सहजकतायसाँग सभझौता गिी 

कार्यक्रम सञ् चालन गरिनेछ । 

  

८. उद्यम लिकास सहजकतायको र्ोग्र्ता: सहजकतायको र्ोग्र्ता दहेार् बमोम्जम हुनेछ:- (क) 

प्राम्वम्िक म्ििा तथा व्र्ावसाम्र्क ताम्लम परिषद ्(म्सम्टेम्िटी) बाट मान्र्ता प्राप् त 

उद्यम म्वकास सहजकताय सभबन्िी म्डप्लोमा कोषय उत्तीणय गिेको, वा 

(ख) प्राम्वम्िक म्ििा तथा व्र्ावसाम्र्क ताम्लम परिषद ्बाट उद्यम म्वकास सहजकताय सीप 

पिीिण तह २ वा ३ उत्तीणय गिेको वा 

(ग) प्राम्वम्िक म्ििा तथा व्र्ावसाम्र्क ताम्लम परिषद ्बाट मान्र्ता प्राप् त उद्यम म्वकास 

सहजकताय सभबन्िी प्राम्वम्िक प्रवमे्िका पिीिा (म्टएसएलसी) उत्तीणय गिेको । 

 

९. उद्यम लिकास सहर्ोगी परिचालन गनय सक्ने: (१) र्स म्नदमे्िकामा अन्र्त्र जनुसकैु कुिा 

लेम्खएको िए तापम्न दफा ८ अनसुािको र्ोग्र्ता पगुकेो कुनै सहजकतायको आवदेन 

नपिेमा दहेार्को र्ोग्र्ता िएको व्र्म्क्तलाई कार्ायलर्ले सेवा किािमा म्नर्कु् त गिी 

उद्यम म्वकास सहर्ोगीको रूपमा परिचालन गिी कार्यक्रम सञ् चालन गनय सक्नेछ ।  

(क) प्रम्वणता प्रमाणपत्र तह वा सो सिह उत्तीणय गिेको ि 

(ख) उद्यम तथा उद्यमिीलता म्वकास, आर्आजयन, सामाम्जक परिचालन वा सीप 

म्वकासको िेत्रमा कभतीमा दईु वषयको अनिवु िएको,  

(२)  उपदफा (१) बमोम्जम किाि सभझौता गने व्र्म्क्तलाई स्थानीर् तहले नेपाल 

सिकािको मडे मोडेल अनसुािको उद्यमिीलता म्वकास सभबम्न्ि ताम्लम (व्र्वसार् िरुु 

तथा सिुाि ताम्लम) म्दने व्र्वस्था म्मलाउन ुपनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोम्जम किाि सभझौता गरिएको ि उपदफा (२) बमोम्जमको 

अम्िममू्खकिण वा ताम्लम म्लएका जनिम्क्तले उद्यम म्वकास सहर्ोगीको रुपमा उद्यम 

म्वकास सहजकतायले गनुय पने िम्न अनसुचूी -२ मा उल्लेख िएको कार्य गनुय पनेछ । 

 

१०. कमयचािी छनौट गरिसक्नु पने अिलि ि सभझौताको भर्ार्द थप: (१) कार्ायलर्ले 

कार्यक्रम सन्चालन गने प्रर्ोजनको लाम्ग प्रथम चौमाम्षक अवम्िम्ित्र सभिव िएसभम 

म्छटो आवश्र्क कार्यक्रम संर्ोजक ि उद्यम म्वकास सहजकताय छनौट गरिसक्न ुपनेछ  एक 

पटक छनौट िई काम गरिसकेका संर्ोजक ि सहजकतायलाई उनीहरुको कामको 

मलू्र्ाङ्कनको आिािमा आगामी आम्थयक वषयको लाम्ग समेत सभझौता थप गनय सम्कनेछ 

। 
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(२) उपदफा (१) मा जे-जस्तो उल्लेख गरिएको िए तापम्न कार्यक्रम संर्ोजक ि सहजकतायको 

छनौट प्रकृर्ा, म्नर्मु्क्त ि भर्ाद थप गदाय र्स पाम्लकाको किाि कमयचािी म्नर्मु्क्त सभबम्न्ि 

व्र्वस्थामा नबाम्झने गिी हुनेछ। 

 

११. कमयचािीको सेिा सलुििा सभबलन्ि व्र्िस्था: कार्यक्रम संर्ोजक ि उद्यम म्वकास 

सहजकताय वा उद्यम म्वकास सहर्ोगीहरुको सेवा समु्विाहरु र्स गाउाँपाम्लकाको कमयचािी 

किािमा पदपमू्तय गने नीम्त म्नर्म ि पर्द्म्त बमोम्जम हुनेछ । 

 

१२. सभपकय  व्र्लि (फोकल पसयन) तोक्नुु् पने: प्रमखु प्रिासकीर् अम्िकृतले उद्योग हनेे 

महािाखा/िाखा/ेकाेय प्रमखु वा सो िाखाको अन्र् कमयचािीलाई र्ो कार्यक्रम 

सञ् चालन गनयको लाम्ग सभपणूय म्जभमवेाि हुने गिी म्नजले पिूा गनुयपने म्जभमेवािीसम्हत 

सभपकय  व्र्म्क्त (फोकल पसयन) को रूपमा कामकाज गनय तोक्ने छ । 

 

१३. कार्यर्ोजना तर्ािी ि ताललम सामाग्री व्र्िस्थापन: (१) र्स म्नदमे्िकामा बमोम्जम 

कार्यक्रम सञ् चालनको लाम्ग फोकल पसयनको अग्रसितामा िाखाले अनसुचूी -३ मा 

उल्लखे िए बमोम्जमको ढााँचामा कार्यर्ोजना तर्ाि गिी प्रमखु प्रिासकीर् अम्िकृत 

समि पेि गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको कार्यर्ोजना तर्ाि गदाय िाखाले गाउाँपाम्लकाको र्ोजना ि 

आम्थयक प्रिासन हनेे फााँटसाँग समते समन्वर् गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोम्जम पेि हनु आएको कार्यर्ोजना मनुाम्सब दमे्खएमा प्रमखु प्रिासकीर् 

अम्िकृतले उद्यम म्वकास सम्मम्तको समते िार् म्लई स्वीकृत गिी कार्ायन्वर्नको लाम्ग 

सभबम्न्ित िाखामा पठाउन ुपनेछ । 

(४) स्थानीर् तहले लघ ुउद्यम, आर्आजयन, िोजगािी श्रजृना, वगय समदाुर् लम्ित कार्यक्रम, 

उद्यमिीलता म्वकास तथा सीप म्वकास ताम्लम िीषयकमा छुट्र्ाएको िकमबाट लघ ुउद्यम 

म्वकास (मडे) मोडेल अनरुुप उद्यमी श्रजृना ि स्तिोम्न् त गनयको लाम्ग कार्यक्रम तथा 

कार्यर्ोजना स्वीकृत गिी र्सै कार्यम्वम्ि बमोम्जम कार्ायन्वर्न गनय सम्कनेछ। 

(५) व्र्वसार् िरुु तथा सिुाि (SIYB) ताम्लमको टुलम्कटको दईु सेट ... ... 

महािाखा/िाखा/ेकाेयले समर्मा नै व्र्वस्थापन गनुय पनेछ । 

 

परिच्छेर्द -४ 
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उद्यम लिकास सलमलत ि अनुगमन सलमलत सभबन्िी व्र्िस्था 

१४. उद्यम लिकास सलमलतको गठनः (१) कार्यक्रम कार्ायन्वर्नलाई प्रिावकािी बनाउन र्स 

स्थानीर् तहमा दहेार् बमोम्जमको उद्यम म्वकास सम्मम्त िहनेछ:- 
  

(क) संर्ोजक  : गाउाँ कार्यपाम्लकाको अध्र्ि, 

(ख) सदस्र् : गाउाँ कार्यपाम्लकाको उपाध्र्ि, 

(ग) सदस्र् : गाउाँ कार्यपाम्लकाको प्रमखु प्रिासकीर् अम्िकृत, 

(घ) सदस्र् : संर्ोजकले तोकेको एक जना मम्हला वडा सदस्र्, 

(ङ) सदस्र् : संर्ोजक,  आम्थयक  तथा  र्ोजना  सभबन्िी  म्व ष र्  हनेे     

  सम्मम्त, 

(च) सदस्र् : स्थानीर्  त ह मा  िएका म्वत्तीर्  संस्था,  सहकािी  ि  लघ ुउद्यमी  

संजाल मध्र्ेबाट  संर्ोजकले  तोकेको  एक  जना  मनोम्नत  

मम्हला  उद्यमी   ि 

(छ) सदस्र्-सम्चव : उद्योग  हने ेमाहािाखा/िाखा/े काे य प्रमखु  वा  फोकल   पसयन  ।  

  

(२) उद्यम म्वकास सम्मम्तको बैठक संर्ोजकले तोकेको म्मम्त, समर् ि स्थानमा आवश्र्क् ता 

अनसुाि कभतीमा प्रत्र्ेक दईु मम्हनामा एक पटक बस्न ुपनेछ । 

(३) उद्यम म्वकास सम्मम्तको सदस्र्-सम्चवले उद्यम म्वकास सम्मम्तको अध्र्िसाँग पिामिय 

गिी कार्यपाम्लकाको सदस्र्, सभबम्न्ित स्थानीर् तहको सिाको सदस्र्, म्विेषज्ञ, म्वज्ञ, 

स्थानीर् तहमा कार्यित संघ-संस्थाको प्रम्तम्नम्ि वा कार्ायलर्को प्रम्तम्नम्ि वा अन्र् 

पदाम्िकािीलाई सम्मम्तको बैठकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछन ्। 

(४) उद्यम म्वकास सम्मम्तको बैठक सभबन्िी खचयको नमयस गाउाँपाम्लकाको म्नर्मानुसाि 

हुनछे। 

 

१५. उद्यम लिकास सलमलतको काम, कतयव्र् ि अलिकाि: र्स म्नदमे्िकामा अन्र्त्र उल्लेम्खत 

काम, कतयव्र् ि अम्िकािको अम्तरिक्त उद्यम म्वकास सम्मम्तको काम, कतयव्र् ि अम्िकाि 

दहेार् बमोम्जम हुनेछ :-  

(क) र्स कार्यक्रमको लाम्ग र्ोजना तजुयमाको माध्र्मबाट आवश्र्क बजटे म्वम्नर्ोजन 

गिी गाउाँ सिामा स्वीकृम्तको लाम्ग पेि गने ि स्वीकृम्त र्ोजनालाई कार्ायन्वर्न गनय 

सभबम्न्ित िाखालाई म्नदिेन म्दने, 
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(ख) उद्यम म्वकास कार्यक्रमलाई थप प्रिावकािी बनाउन घिेल ु तथा साना उद्योग 

कार्ायलर्, म्जल्ला समन्वर् सम्मम्त ि गाउाँपाम्लकामा कार्यित अन्र् सिकािी वा गिै 

सिकािी संघ-संस्थासाँग समन्वर् गने, 

(ग) र्स कार्यक्रमको थप प्रिावकारिताको लाम्ग सभबम्न्ित िाखाको 

कमयचािीहरुसाँग बेला बेलामा समीिा गिी कुनै समस्र्ा िए समािानको लाम्ग सहर्ोग 

गन,े 

(घ) कार्यक्रमलाई म्वतिणमखुी हुन नम्दन ि र्सलाई नम्तजामलूक बनाउनको लाम्ग 

गाउाँपाम्लकामा िएको आम्थयक श्रोत ि जनिम्क्तको आिािमा तपम्सल बमोम्जमको 

आिािहरुलाई ध्र्ान म्दई एक आम्थयक वषयको लाम्ग कुनै म्नम्श् चत वडाहरु मात्र छनौट 

गिी काम गने व्र्वस्था म्मलाउने,  

(अ) लम्ित समहूको उपम्स्थम्त, बेिोजगािीको अवस्था ि गिीबीको म्स्थम्त, 

(आ) लघ ुउद्यमको लाम्ग उपलब्ि हुने श्रोत, कच्चा पद्दाथयको अवस्था ि संिाव्र् 

उत्पाम्दत वस्त ुवा सेवाको बजािको सभिाव्र्ता, 

(ेय) लघ ुउद्यमीको लाम्ग उपलब्ि हुने सभिाव्र् अवसिहरू, 

(ङ) कार्यक्रमहरूको सावयजम्नक लेखापिीिण, सावयजम्नक सनुवुाेय जस्ता कार्यक्रम 

आर्ोजना गिी जवाफदमे्हता ि पािदम्ियता समु्नश् चत गने, 

(च) र्स कार्यक्रमको सभपणूय सचूनाहरु डाटाबेस सफ्टवरे्ि (GESI MIS System) 

मा प्रम्व् ट गनय म्नदिेन म्दनकुो साथै प्रम्व् ट िए निएको समु्नम्श् चत गन,े 

(छ) कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको क्रममा आेपने बािा अड्चन फुकाउने । 

 

१६. कार्यक्रमको अनुगमन ि प्रगलत प्रलतिेर्दन: (१) सभबम्न्ित स्थानीर् तहमा म्वम्िन् न 

र्ोजनाहरुको अनगुमन गनयको लाम्ग गठन िएको अनगुमन सम्मम्तले नै अनसुचूी -९ को 

अनगुमन फािाममा आिारित िई र्स कार्यक्रमको अनुगमन गनेछ । 

(२) उपदफा (१) अनसुािको अनगुमन सम्मम्तको अलावा उद्यम म्वकास सम्मम्त, सभबम्न्ित 

वडा प्रम्तम्नम्ि ि िाखाको कमयचािीहरुले म्नर्म्मत अनुगमन गनेछन ्। 

(३) अनगुमन दईु तिीकाले गनय सम्कनेछ :-  

(क)  अनगुमनकताय प्रत्र्ि म्फल्डमा गएि अनगुमन गने । 

(ख) कार्ायलर्मा सचूना व्र्वम्स्थत गनयको लाम्ग व्र्वस्था गरिएको जसेीएमआईएसको 

प्रर्ोग गिी अनगुमन गने ।  

(४) गाउाँपाम्लकाको उद्योग हनेे ेकाईले कार्यक्रम संर्ोजक, उद्यम म्वकास सहजकताय ि 

फोकल पसयनको सहर्ोगमा अनसुचूी -१० अनसुािको फािाममा म्नर्म्मत प्रगम्त प्रम्तवदेन 

उद्यम म्वकास सम्मम्तलाई पेि गनुय पनेछ।  
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परिच्छेर्द -५ 

 नर्ाँ लघु उद्यमी श्रृजना नीलत तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न प्रकृर्ा 

 

१७. नर्ाँ लघु उद्यमी श्रृजनाको लालग एकीकृत सेिाको नीलत: गिीब ि पछाम्ड पिेको वगयलाई 

उद्यमी बनाउन कुनै एक वा दईु वटा सेवा म्दएि मात्र नपगु्ने िएकोले एउटै व्र्म्क्तलाई एकीकृत 

सेवा म्दन ुपने हुन्छ।त्र्सैले अनसुचूी -४ मा उल्लेख िए बमोम्जमको लघ ुउद्यम म्वकास मोडेल 

(मडे मोडेल) अनरुूप (i) सामाम्जक परिचालन, (ii) उद्यमिीलता म्वकास ताम्लम, (iii) सीप 

म्वकास ताम्लम, (iv) म्वत्तीर् सेवामा पहुाँच, (v) प्रम्वम्िमा पहुाँच, (vi) बजािीकिणमा सहर्ोग 

तथा व्र्ावसाम्र्क पिामिय जस्ता ६ वटा सेवाहरुलाई एकीकृत रुपमा प्रदान गरिने नीम्त म्लेनेछ 

। 

 

१८. लघु उद्यम  लिकासको  लालग  सामालजक परिचालन गरिने (नर्ाँ उद्यमी श्रृजनाको पलहलो चिण) 

: नर्ााँ उद्यमी श्रजृनाको लाम्ग वाताविण श्रजृना गनय सबैिन्दा पम्हला सामाम्जक 

परिचालनसाँग सभबम्न्ित म्नभन अनसुािको कृर्ाकलापहरु सञ् चालन गरिने छ। 

(१) सहिालगतात्मक ग्रामीण लेखाजोखा (PRA):  कार्यक्रम सञ् चालन गनय सोचेको 

स्थानमा के-कस्तो श्रोत सािनहरु छ, त्र्स समदुार्को कुन कुन कामको लाम्ग कुन कुन 

स्थानमा गम्तम्िलता हुन्छ, सबैिन्दा गिीब, मध्र्म ि आम्थयक अवस्था सभपन् न िएको घि 

परिवाि कुन हो, उद्यम सञ् चालनको लाम्ग कुन कुन मौषम उपर्कु्त हुन्छ ईत्र्ाम्द सचूना 

संकलनको लाम्ग सहिाम्गतात्मक ग्रामीण लेखाजोखा सञ् चालन गरिने छ । त्र्सको लाम्ग 

तलका म्वम्िहरु अपनाेने छ। 

(क) सामाम्जक नक्िा (Social Map) 

(ख) श्रोत नक्िा (Resource Map) 

(ग) सभपन् नता स्तिीकिण (Well-being Ranking) 

(घ) मौसमी पात्रो (Seasonal Calender) 

(ङ) गम्तम्िल नक्िा (Mobility Map)   
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(च) िोटी म्चत्र वा िने डार्ग्राम (Circle/Venn Diagram) 

(२) घििुिी सिेिण:    

नर्ााँ उद्यमी श्रजृना गने क्रममा घि परिवािहरुको वाम्षयक प्रम्तव्र्म्क्त आर् म्नकाली गिीबीको 

िेखाममु्नको व्र्म्क्तलाई उद्यमी बनाउन पम्हलो प्राथम्मकता म्देने छ, त्र्सपम्छ क्रमि: मध्र्म 

आर् िएको ि अन्र् व्र्म्क्तहरुलाई अवसि म्देने छ । उनीहरुको हालको ईच्छा के छ,  

उनीहरुसाँग के कस्ता सीप तथा अनिुव छन ् िन् ने कुिाको जानकािी म्लेने छ । त्र्सको 

लाम्ग अनसुचूी -५ को फािामहरु जस्तै:  फािाम ए, फािम बी  ि  फािाम  सी ििी म्वश् लेषण 

गरिने छ।  

(३) लैङु् लगक समानता तथा सामालजक समािेलशकिण पिको अध्र्र्न: र्स 

कार्यक्रममा ७० प्रम्तित मम्हलालाई उद्यमी बनाेने छ । सभबम्न्ित वडाको जनसंर्ाको 

तथ्र्ाङ्कको आिािमा सबै जात जाम्त ि िाषा िाषीले समान अवसि पाउन िन् ने कुिामा 

सजगता अपनाेने छ । र्वुा वगयलाई म्विषे प्राथम्मकता म्देने छ ।  

(४) बजाि, प्रलिलि, श्रोत ि िाताििणीर् सभिाव्र्ता अध्र्र्न: 

अनसुचूी -६ अनसुािको फािाम प्रर्ोग गिी बजािको अवस्था, प्रम्वम्ि ि वाताविणीर् 

अनकूुलता सभबम्न्ि अध्र्र्न गरिने छ । र्ी पिको सभिाव्र्ताको अध्र्र्नम्बना िरुु 

गरिएको उद्यम व्र्वसार् सफल हुन नसक्ने िएकोले कार्यक्रम िरुु गनुयिन्दा पम्हला 

कार्यक्रम सञ् चालन गनय छनौट गरिएको स्थानमा के कस्ता ि कम्त परिणाममा स्थानीर् 

श्रोतहरु उपलब्ि हुन सक्दछन, उक्त श्रोतको प्रर्ोग गिी के कस्ता ि कम्त उद्यम सञ् चालन 

गनय सम्कन्छ, उत्पाम्दत वस्तकुो बजाि के कस्तो छ िम्न स्थानीर् श्रोत तथा बजािको 

सभिाव्र्ता अध्र्र्न गरिने छ ।  

(५) समूह गठन: 

माम्थ उपदफा (२) बमोम्जम फािाम ए, फािाम बी ि फािाम सी को माध्र्मबाट सभिाव्र् 

उद्यमी पम्हचान गरिसकेपम्छ उनीहरुलाई समहूमा आवर्द् गरिनेछ ि कार्यक्रमको उद्देश्र्, 

समहूको आवश्र्क्ता तथा महत्वको बािेमा अम्िमखुीकिण गरिने छ । र्सिी गठन हुन े

समहूमा न्र्नूतम ५ जना सदस्र् हुन ु पनेछ । र्सिी गठन िएको समहूहरुको िमता 

अम्िवमृ्र्द् गद ै म्वस्तािै सहकािीमा रुपान्तिण गरिने वा नम्जकको सहकािीमा सदस्र्ता 

प्राम्िको लाम्ग पहल गरिने छ ।  

(६) बचत संकलन तथा परिचालन: 

उपदफा (५) अनसुाि गठन िएका समहूहरुको म्नर्म्मत बैठक बस्ने ि समहूले म्नणयर् 

गिी कुनै म्नम्श् चत दिमा िकम बचत जभमा गने व्र्वस्थाको सहम्जकिण गरिने छ ि उक्त 

िकम उद्यम म्वकासको िेत्रमा लगानी गनय उत्प्रेरित गरिनेछ । 
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१९. उद्यमशीलता लिकास ताललम सञ् चालन गने (नर्ाँ उद्यमी श्रृजनाको र्दोश्रो चिण): (१) 

सामाम्जक परिचालनको माध्र्मबाट छनौट िएका सभिाव्र् लघ ु उद्यमीको समहूलाई 

व्र्वसार् सञ् चालन गने व्र्ावसाम्र्क सीप ि ज्ञान म्दई आत्मबल बढाउनको लाम्ग उद्यम 

म्वकास सहजकताय माफय त ् सात म्दनको व्र्वसार् िरुु तथा सिुाि ताम्लम (Start and 

Improve Your Business- SIYB) वा उद्यमिीलता म्वकास ताम्लम (Entrepreneurship 

Development Training) ि एक म्दनको लैङ्म्गक समानता तथा सामाम्जक 

समाविेीकिण ताम्लम म्दन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम म्देने व्र्वसार् िरुु तथा सिुाि ताम्लम प्र्ाकेजमा नर्ााँ उद्यमीको 

लाम्ग व्र्वसार् सचेतना ताम्लम (Training of Potential Entrepreneurs) ि व्र्वसार् िरुु 

ताम्लम (Training of Starting Entrepreneurs) गिी दईु वटा मोड्र्लु हुने छन ् । र्ी दईु 

मोड्र्लुको ताम्लममा पम्हलो मोड्र्लु सकेपम्छ एक वा २ म्दनको अवम्ि अन्तिाल िाखी 

उद्यमीलाई आफ्नो उद्यम वा व्र्वसार् छनौटको लाम्ग सोच्न समर् म्देनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोम्जमको ताम्लम सञ् चालनको क्रममा सहजकतायले िाखाका कमयचािी, 

उद्यम म्वकास सम्मम्तको कभतीमा एक जना पदाम्िकािी तथा सभबम्न्ित वडाको 

प्रम्तम्नम्िसाँग समन्वर् गिी सभिाव्र् लघ ुउद्यमीले छनौट गनय चाहकेो उद्यमको छनौट गनुय 

पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोम्जम सभिाव्र् लघ ुउद्यमील ेछनौट गनय चाहकेो उद्यमको व्र्ावसाम्र्क 

र्ोजना बनाउन सहजकतायले सहजीकिण गनुय पनेछ । व्र्ावसाम्र्क र्ोजनाबाट लािदार्क 

उद्यम दमे्खएमा त्र्स्तो उद्यम सञ् चालन गनय चाहने उद्यमीलाई सोसाँग सभबम्न्ित म्वषर्मा 

दफा १८ बमोम्जम सीप म्वकास ताम्लम म्दन ुपनेछ । 

 

२०. प्रालिलिक सीप लिकास ताललम सञ् चालन (नर्ाँ लघु उद्यमी श्रृजनाको तेस्रो चिण):  

(१) कार्ायलर्ले दफा १९ बमोम्जम व्र्वसार् िरुु ि सिुाि ताम्लम म्लएका सहिागीहरू 

मध्र्ेबाट व्र्ावसाम्र्क र्ोजना, छनौट िएको उद्यमको प्रकृम्त ि आवश्र्कताको आिािमा 

म्वम्िन् न समहूमा आवर्द् गिी आवश्र्कता अनसुािको छोटो (बढीमा १५ म्दनसभमको), 

मध्र्म (१६ दमे्ख ४५ म्दनसभमको) वा लामो (४५ म्दनिन्दा लामो) अवम्िको सीप 

म्वकास ताम्लम सञ् चालन गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको ताम्लम उपलब्ि गिाउाँदा सकिि प्राम्वम्िक म्ििा तथा 

व्र्ावसाम्र्क ताम्लम परिषद ् वा अन्र् सिकािी ताम्लम प्रदार्क संस्थाले तजुयमा गिी 

स्वीकृत गिेको पाठ्र्क्रमको आिािमा सीप म्वकास ताम्लम सञ् चालन गनुय पनेछ । 

ताम्लम सञ् चालन गदाय सभबम्न्ित वडाको प्रम्तम्नम्ि, िाखाको कमयचािी तथा सहिागी 

बीच ताम्लमको गणुस्ति ि सहिागीको म्सकाेयको बािेमा ताम्लम अवम्ििि कभतीमा एक 

पटक अन्तम्क्रय र्ा गिाउन ुपनेछ। 
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(३) म्वषर् म्वज्ञ ि सक्ष्म प्रम्ििकहरू परिचालन गिी ताम्लम सञ् चालन गनुय सभबम्न्ित उद्यम 

म्वकास सहजकतायको दाम्र्त्व हुनेछ । त्र्सिी ताम्लम सञ् चालन गदाय उपलब्ि िएसभम 

सभबम्न्ित म्वषर्मा प्राम्वम्िक म्ििा तथा व्र्ावसाम्र्क ताम्लम परिषद्बबाट सीप पिीिण 

उतीणय गिेका लघ ु उद्यमी प्रम्ििकलाई प्राथम्मकता म्दन ु पनेछ । प्रम्ििकको म्नर्मु्क्त ि 

पारिश्रम्मक स्थानीर् तहको म्नर्मानसुाि हुनेछ । 

(४) सीप म्वकास ताम्लमको क्रममा प्रम्ििाथीलाई आवश्र्क पने प्रम्वम्ि सहजकतायले 

सहिागीलाई उपलब्ि गिाई सोको म्वविण कार्ायलर्मा उपलब्ि गिाउन ुपदयछ । 

(५) र्सिी सञ् चालन हुने ताम्लममा ताम्लम प्रम्ििाथीको लाम्ग ित्ताको व्र्िस्था हुने छैन। 

सीप म्वकास ताम्लमको प्रम्ििाथीलाई सहजकतायले िमै्िक सामाग्री, ताम्लम सामाग्री, 

खाजा खचय, ि आवासीर् ताम्लम म्लन ुपने िएमा सहिागीको लाम्ग आवश्र्क खान बस्न 

असमु्विा नहुने गिी म्नवायह ित्ता जस्ता समु्विा समर्म ै उपलब्ि गिाई सोको म्वविण 

िाखामा उपलब्ि गिाउन ु पदयछ । म्नवायह ित्ता कम्त म्दने िन् ने म्वषर् उद्यम म्वकास 

सम्मम्तको म्नणयर् अनसुाि हुनेछ । 

(६) सहजकतायले प्रम्ििक तथा प्रम्ििण स्थल व्र्वस्थापनमा सभबम्न्ित वडा कार्ायलर् ि 

उद्यम म्वकास सम्मम्तको आवश्र्क सहर्ोग म्लन सक्ने छन ्। 

(७) ताम्लममा प्रर्ोग िएको ममे्सन, औजाि तथा प्रम्वम्ि ताम्लम पश् चात सभबम्न्ित 

उद्यमीलाई म्नभन प्राथम्मकताको आिािमा म्न:िलु्क हस्तान्तिण गनुय पनेछ:-  

 (क) समहूमा उद्यम गनय चाहने व्र्म्क्तहरु, 

(ख) घिििुी सविेणमा िएको गिीबीको आिािमा, 

 (ग) ताम्लम  अवम्िमा  िएको  प्रम्ििाथी  मलू्र्ाङ्कनको  उत्कृ् टताको  आिािमा  

 
 

२१. लित्तीर् सेिामा पहुचँ (नर्ाँ उद्यमी श्रृजनाको चौथो चिण): (१) सामाम्जक परिचालनको 

माध्र्मबाट छनौट िई, उद्यमिीलता ताम्लम वा व्र्वसार् िरुु तथा सिुाि ताम्लम प्राप् त 

गिी, उद्यमको लाम्ग आवश्र्क प्राम्वम्िक ताम्लम समेत प्राप् त गिेपम्छ उद्यम तथा 

व्र्वसार् सञ् चालन गने क्रममा र्न्त्र औजाि उपकिण तथा कच्चा पदाथय खरिद गनय, 

कामदािलाई ज्र्ाला वा तलब म्वतिण गनय तथा उत्पाम्दत वस्त ु बजािसभम परु् र्ाउनको 

लाम्ग कुन कुन उद्यमीलाई पुाँजीको आवश्र्क पदयछ िम्न सहजकतायले पम्हचान गनुय पदयछ । 

(२) सहजकतायले उद्यमीको नम्जक िएको ऋण प्रवाह गने सहकािी, बैंक ि अन्र् म्वत्तीर् 

संस्थाहरुको पम्हचान गनुय पदयछ । 

(३) उपदफा (१) ि (२) अनसुािको पम्हचान िेसकेपम्छ म्वत्तीर् संस्थाको प्रम्तम्नम्ि ि उद्यमी 

बीच ऋणको ब्र्ाज दि, ऋण प्रवाह प्रकृर्ा ि अन्र् प्राविानहरु के के छन ्िनी छलफल 

चलाउन ुपदयछ। 
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(४) उपदफा (३) अनसुािको छलफलको आिािमा उद्यमीलाई उपर्कु्त म्वत्तीर् संस्था छनौट 

गनय ि ऋणको लाम्ग सहजीकिण गनय सहजकतायले सहर्ोग गनुय पने हुन्छ । 

   

२२. उपरु्ि प्रलिलिमा पहुचँ पुर् र्ाउने (नर्ाँ उद्यमी श्रृजनाको पाँचौ चिण): (१) उद्यम 

व्र्वसार् सञ् चालनको लाम्ग आवश्र्क पने ममे्सन औजाि (प्रम्वम्ि) हरु पाम्लकाले 

खरिद गिी म्न:िलु्क उपलब्ि गिाउने छ । 

(२) उपदफा (१) अनसुािको प्रम्वम्िको पम्हचान गने, आपमू्तयकतायको पम्हचान गने, उद्यमी ि 

आपमू्तय कतायहरु बीच समन्वर् गिाउने, र्सको प्रर्ोग कसिी गनुयपछय िन् न े म्वषर्मा 

उद्यमीलाई अम्िमखुीकिण गिाउने काम सहजकतायको हुनेछ । 

(३) पाम्लकाले उपलब्ि गिाएको िन्दा थप ि उपर्कु्त प्रम्वम्ि आवश्र्क िएमा सहजकतायले 

उद्यमीलाई खरिद गनय आवश्र्क पने व्र्वस्थापकीर् सहर्ोग गनुयपछय । 

  

२३. िस्तु ि  सेिाको  बजािीकिण  तथा  व्र्िसार्  पिामशय लर्दने (नर्ाँ उद्यमी श्रजृनाको  छैटौं  चिण): 

 (१) सहजकताय ि कार्यक्रम संर्ोजकले सीप म्वकास ताम्लम सञ् चालनको क्रममा 

ि ताम्लम सभपन् न िएपम्छ व्र्वसार् िरुु गनय सक्ने अवस्था श्रजृना गनय प्रम्ििाथीलाई 

व्र्ावसाम्र्क पिामिय सेवा प्रदान गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम पिामिय सेवा प्रदान गदाय सहजकताय ि कार्यक्रम संर्ोजकको 

अम्तरिक्त सभबम्न्ित म्वषर्को म्वज्ञ, अनिवुी, उदाहिणीर्, सफल उद्यमीबाट समते 

व्र्ावसाम्र्क पिामिय सेवा प्रदान गनय सम्कनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोम्जमको पिामिय सेवा प्रदान गदाय दहेार्को म्वषर् समाविे गनुय पनेछः-  

(क) व्र्वसार् िरुु गनय आवश्र्क पने कच्चा पदाथय, प्रम्वम्िको प्राम्प् त ि सोको उपर्ोग गने 

तिीका सभबन्िमा, 

(ख) व्र्वसार् िरुु गनय आवश्र्क पने म्वत्तीर् पहुाँचको लाम्ग लघ ुउद्यमी ि म्वत्तीर् संस्था 

बीच अन्तकृ्रय र्ा गिाई सहजीकिण, 

(ग) उद्यमीले उत्पादन गिेको वस्त ु तथा सेवालाई बजािीकिणको लाम्ग बजाि सभबन्ि 

म्वकासमा सहजीकिण । 
  

२४. तथ्र्ाङु् क अध्र्ािलिक गनेः उद्यम म्वकास सहजकतायले कार्यक्रम संर्ोजकको साथै 

तथ्र्ाङ्क व्र्वस्थापन िाखा वा ईकाईको सहर्ोगमा र्स कार्यक्रमसाँग सभबम्न्ित सभपणूय 

कृर्ाकलापको प्रगम्त म्वविणलाई अम्नवार्य रुपमा जसेीएमआईएसमा अद्यावम्िक गनुय 

पनेछ ।  
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परिच्छेर्द -६ 

 लघु उद्यमको स्तिोलन् त सभबन्िी व्र्िस्था 

 

२५. लघु उद्यमको स्तिोलन् त कार्यक्रम सञ् चालन गनुय पने : (१) कार्ायलर्ले दफा ४ (२) 

अनसुािको लम्ित समहूलाई लघ ुउद्यमको स्तिोम्न् तको लाम्ग आवश्र्क सहर्ोग गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम लघ ुउद्यमको स्तिोम्न् त सभबन्िी कार्यक्रम सञ् चालन गदाय अनसुचूी 

-४ मा उल्लेख िए बमोम्जम लघ ुउद्यम म्वकास मोडेल (मेड मोडेल) अनरुुप गनुय पनेछ । 

 

२६. स्तिोलन् तको लालग आिश्र्कता पलहचान गनुय पनेः (१) सहजकतायले अनसुमू्च -७ 

अनसुािको फािाममा आिारित िई हाल सञ् चालनमा निहकेो उद्यम ति पनसु्थायपना गनय 

चाहने तथा सञ् चालनमा िहकेो उद्यमहरुको स्तिोम्न् तको लाम्ग आवश्र्क पनय सक्ने 

सहर्ोगको िेत्र जस्तै: उद्यम व्र्वसार् सिुाि ताम्लम, उद्यम व्र्वसार् म्वस्ताि गनय 

चाम्हनेको लाम्ग ताम्लम, व्र्ावसाम्र्क पिामिय, पनतुायजगी सीप म्वकास तथा स्तिोम्न् त 

ताम्लम, म्वत्तीर् सेवामा पहुाँच, प्रम्वम्ि तथा बजािमा पहुाँच ताम्लम, एडिान्स सीप म्वकास 

ताम्लम, बजािीकिण तथा व्र्ावसाम्र्क पिामिय ईत्र्ाम्दमा  स्थलगत रुपमा अध्र्र्नबाट 

आवश्र्कता पम्हचान तथा म्वश्षलेण गिी स्तिोम्न् तको लाम्ग प्राथम्मकीकिण सम्हतको 

प्रम्तवदेन कार्यक्रम संर्ोजकको सहर्ोगमा सहजकतायले तर्ाि गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम प्रम्तवदेन तर्ाि गदाय उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वमृ्र्द्, 

िोजगािीमा वमृ्र्द्, गणुस्ति म्नर्न्त्रण, बजािको म्वस्ताि तथा नाफामा वमृ्र्द् हुने पिलाई 

समु्नम्श् चत गिेको हुन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोम्जम प्रम्तवदेन तर्ाि गदाय सहजकतायले उद्यमको परिमाम्जयत व्र्ावसाम्र्क 

र्ोजना तर्ाि गनुय पनेछ । त्र्स्तो व्र्ावसाम्र्क र्ोजनामा दहेार्को कुिाहरूको समु्नम्श् चतता 

हुन ुपनेछ:- 

  (क) उद्यमीको आवश्र्कता पम्हचान, 

(ख) आवश्र्कता पम्हचानको आिािमा कुन प्रकािको ताम्लम तथा सेवा उपलब्ि गिाउनु 

पने हो सो कुिाको समु्नम्श् चतता । 

 

२७. उद्यमशीलता लिकास ताललम लर्दनु पनेः कार्ायलर्ले सहजकताय माफय त् आफ्नो 

व्र्वसार्लाई म्निन्ति सञ् चालनमा ल्र्ाेिहकेो वा आफ्नो व्र्वसार्लाई थप व्र्वम्स्थत 

गिी म्निन्तिता म्दन चाहन े लघ ु उद्यमीलाई दफा १९ बमोम्जम आवश्र्कता पम्हचानको 

आिािमा "िेिहकेो उद्यमीको लाम्ग व्र्वसार् सिुाि ताम्लम (Training of Existing 
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Enterprise- TOEE)" ि "व्र्वसार्लाई स्तिोम्न् त गनय चाहनेका लाम्ग व्र्वसार् म्वस्ताि 

तथा स्तिोम्न् त ताम्लम (Training of Growing Enterprise- TOGE) प्रदान गनुय पनेछ । 

 

२८. एडिान्स ताललम लर्दनु पनेः  (१) दफा १९  बमोम्जम स्तिोम्न् तको लाम्ग पम्हचान गरिएको 

उद्यम सञ् चालन गने लघ ु उद्यमी मध्र्े सहजकतायले एडिान्स ताम्लम म्लन ेच्छुक 

उद्यमीको छनौट गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम एडिान्स ताम्लमको लाम्ग सहिागीहरूको छनौट गदाय ताम्लमको 

आवश्र्कता, प्रकाि, अवम्ि, सहिागीको संर्ा ताम्लम म्दने म्वषर्को म्वविण 

(Training Module), श्रोत व्र्म्क्तको दिता वा स्ति, लागत लाि म्वश् लेषण, लागत 

सहिाम्गता, परिमाम्जयत व्र्ावसाम्र्क र्ोजनासम्हत ताम्लमको अनमाुम्नत लागत समेत 

तर्ाि गनुय पनेछ  

(३) िाखाले ताम्लमको आवश्र्कता पम्हचानको आिािमा ताम्लम प्रदान गनयको लाम्ग 

उपर्कु्त दमे्खएमा उपर्कु्त स्थानमा पनतुायजगी तथा एडिान्स ताम्लम सन्चालन गनुय/गिाउनु 

पनेछ । 

(४) स्तिोम्न् तको लाम्ग प्रिावकािी हुने म्वषर्मा स्थानीर्स्तिबाट ताम्लम व्र्वस्थापन हुन 

सभिव नहुने दमे्खएमा कार्ायलर्को म्सफारिसमा पाम्लका वा पाम्लकािन्दा बाम्हिको 

ताम्लम केन्र वा ताम्लम ेयम्न्स्टच्र्टु हरुमा समते एडिान्स ताम्लमको लाम्ग सहिागी 

पठाउन सम्कनेछ। र्स्तो अवस्थामा सहिागीलाई खान बस्न पगु्ने गिी म्नवायह ित्ता म्देनेछ 

।  

 

२९. किािमा ताललम सञ् चालन गनय सलकने: (१) सहजकतायले सजावट सम्हतको ताम्लम कि 

वा महङ्गो ममे्सन वा उपकिण आवश्र्क पने मकेाम्नकल वक्सय, िेम्डर्ो म्ट.िी. ममयत, 

मोबाईल ममयत, बहुमलू्र् गहना वा पत्थि, ममू्तयकला जस्ता ताम्लम सञ् चालन गनयको 

लाम्ग वा पाम्लका आफैले आर्ोजना गनय सभिव नहुने खालको ताम्लमहरु सञ् चालन गनुय 

पदाय प्रचम्लत काननू बमोम्जम दताय िई सञ् चालनमा िहकेा कभपनी वा ताम्लम केन्रसाँग 

आपसी सभझौता गिी ताम्लम सञ् चालन गिाउन सम्कने छ । 

(२) सहजकतायले उपदफा (१) बमोम्जमको ताम्लमको लाम्ग म्सफारिस गदाय ताम्लमको 

आवश्र्कता, प्रकाि, अवम्ि, सहिागीको सङ्र्ा, ताम्लम म्दने म्वषर्को म्वविण 

(Training Module), श्रोत व्र्म्क्त, लागत लाि म्वश् लेषण, लागत सहिाम्गता, 

व्र्वसाम्र्क र्ोजनासम्हतको ताम्लमको अनमाुम्नत लागत समते तर्ाि गिी िाखामा पेि 

गनुय पनेछ । 
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(३) उपदफा (१) बमोम्जमको ताम्लम लघ ुउद्यमीसाँगको लागत सहिाम्गतामा समते सञ् चालन 

गनय सम्कनेछ । 

 

३०. उत्पालर्दत िस्तुु्को गुणस्ति तथा लबक्री: (१) ताम्लमबाट उत्पाम्दत सामान वा वस्तकुो 

गणुस्ति कार्म गिाउन ुसभबम्न्ित प्रम्ििकको दाम्र्त्व हुनेछ । 

(२) ताम्लमबाट उत्पाम्दत सामान वा वस्तहुरूको व्र्वम्स्थत अम्िलेख िाखी त्र्स्ता 

उत्पादनहरू प्रम्ििण अवम्िम्ित्रै लागत मलू्र्को पचास दमे्ख पचहत्ति प्रम्तितसभम छुट 

मलू्र्मा सहिागीलाई नै म्बक्री गनय सम्कनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम सामान वा वस्तकुो म्बक्रीबाट प्राप् त िकम ताम्लम सभपन् न िएपम्छ 

िाखाले कार्ायलर्ले तोकेको िाजश् व खातामा दाम्खला गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोम्जम िाखाले म्बक्री म्वतिण हुन नसकेको सामान वा वस्तहुरू सभिव 

िएसभम म्बक्री म्वतिण वा प्रचाि प्रसािको लाम्ग कोसेली घि, सौगात गहृ, म्बक्री कि वा 

प्रदियनी स्थलमा पठाउने व्र्वस्था म्मलाउन पनेछ । त्र्सिी पठाउाँदा पम्न म्बक्री निएमा 

म्वविणसम्हत कार्ायलर्मा बुझाई सात म्दनम्ित्र स्टोिमा दाम्खला गनुय पनेछ । उद्यम 

म्वकास सम्मम्तले परिम्स्थम्त अनसुाि उक्त सबै सामाग्री उद्यमीलाई नै म्न:िलु्क वा िािी 

छुट िकममा म्वतिण गने म्नणयर् पम्न गनय सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोम्जम स्टोि दाम्खला हुन आएको सामान तत्काल म्ललाम म्बक्री गिी 

प्राप् त िकम कार्ायलर्ले तोकेको िाजश् व खातामा दाम्खला गने दाम्र्त्व िाखाको हुनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोम्जम म्ललाम म्बक्री हुन नसकेका सामानहरू कार्ायलर्ले सडी गली जाने 

िएमा प्रचम्लत काननू बमोम्जम िलु्र्ाउन ुपनेछ । 

 

३१. प्रलिलि हस्तान्तिण गनय सलकनेः (१) लघ ुउद्यमीलाई वाम्षयक कार्यक्रममा बजटेको व्र्वस्था 

िए बमोम्जम प्रम्वम्ि हस्तान्तिण गरिनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको प्रम्वम्ि हस्तान्तिण गदाय सहजकतायको म्सफारिसमा उद्यमको प्रकृम्त हिेी 

व्र्ावसाम्र्क र्ोजना अनसुाि कार्यक्रम ि बजटेको परिम्िम्ित्र  िही  िाखाले लघ ु उद्यमी,  लघ ु

उद्यमीको  समहू  वा  उद्यमीले  प्रवर्द्यन  गिेको  सहकािीको  सदस्र्हरुलाई उपर्कु्त  प्रम्वम्ि  हस्तान्तिण  

गनय सक्नेछ   । 

 

३२. प्रलिलि हस्तान्तिण सभबन्िी प्रलक्रर्ाः (१) दफा ३३ बमोम्जम प्रम्वम्ि हस्तान्तिण गदाय 

कार्यक्रमको लाम्ग म्वम्नर्ोम्जत िकमको परिम्िम्ित्र िही आवश्र्कता म्वश् लेषण गिी 

िाखाको म्सफारिसको आिािमा अनसुचूी -८ बमोम्जम उद्यमीसाँग ितयनामा वा सभझौता 

गिी प्रम्वम्ि उपलब्ि गिाेनेछ । 
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(२) उद्यमीलाई उद्योगको प्रकृम्त, आवश्र्कता ि उद्योगबाट श्रजृना हुने िोजगािीको आिािमा 

प्रम्वम्ि उपलब्ि गिाेनेछ । उपलब्ि गिाेने प्रम्वम्िको कुल लागतको कभतीमा बीस 

प्रम्तित िकम उद्यमी स्वर्मले् व्र्होनुय पनेछ । र्सिी मलू्र् साझदेािीमा सामान खरिद गदाय 

सभबम्न्ि उद्यमीको प्रम्तम्नम्िलाई संलग्न गिाेने छ । ति अपाङ्गता िएका ि एकल 

मम्हला उद्यमीले प्राप् त गने प्रम्वम्िमा उद्यमीले लागत व्र्होनुय पने छैन ्। 

(३) उद्यमीलाई प्रदान गरिने प्रम्वम्िको कुल िकममा कार्ायलर्ले प्रम्वम्ि प्राप् त गन ेउद्यमीबाट 

आपमू्तयकतायले कबोल गिेको कुल अङ्कको कभतीमा २० प्रम्तित िकम जभमा गनय लगाई 

बढीमा असी प्रम्तित िकम मात्र कार्ायलर्ले आपमू्तयकतायलाई िकु्तानी गनुय पनेछ । 

(४) प्रम्वम्ि हस्तान्तिण गिी प्रवर्द्यन गरिएको लघ ु उद्यमीले प्रम्वम्ि उपर्ोगको म्वविण 

कार्ायलर्मा पेि गनुय पनेछ । 

(५) लघ ुउद्यमीलाई प्रम्वम्ि हस्तान्तिण गदाय िाखाले ितयनामा गिाई बझुाउनकुो साथै सोको 

म्वविण अद्यावम्िक गनुय पनेछ । 

(६) लघ ु उद्यमीलाई प्रम्वम्ि हस्तान्तिण गने कार्यक्रमको पवूय जानकािी िाखाले सभबम्न्ित 

वडा कार्ायलर्, उद्यम म्वकास सम्मम्त ि कार्ायलर्लाई गिाउनु पनेछ । 

 

३३. प्रलिलि हस्तान्तिणको शतयहरुः  प्रम्वम्ि हस्तान्तिण गदाय दहेार् बमोम्जमको ितयको पालना 

गन ेगिी प्रम्वम्ि हस्तान्तिण गरिनेछ:-  

(क) प्राप् त प्रम्वम्िको उम्चत सदपरु्ोग गनुय पने, 

(ख) प्रम्वम्ि प्राप् त गिेको म्मम्तले पााँच वषयसभम अरुलाई हक हस्तान्तिण गनय वा म्बक्री 

म्वतिण गनय नपाेने, 

(ग)  प्रम्वम्ि हस्तान्तिणको सभझौता बमोम्जम पेिा व्र्वसार् परिवतयन िई सो प्रम्वम्ि 

प्रर्ोगहीन िएमा वा कुनै कािणले व्र्वसार् नगन े िएमा हस्तान्तिण िएको 

प्रम्वम्ि कार्ायलर्मा म्फताय गनुय पने, 

(घ) प्रम्वम्ि हस्तान्तिणको सभझौता बमोम्जम प्रम्वम्िको उपर्ोग नगने उद्यमी वा 

प्राप् त प्रम्वम्िलाई पााँच वषयिन्दा अगाव ै अरुलाई हक हस्तान्तिण वा म्बक्री 

म्वतिण गिेमा प्रचम्लत कानून बमोम्जम उपलब्ि गिाेएको प्रम्वम्ि वापतको 

िकम असुल उपि गने कािवाही गिी त्र्स्ता उद्यमीलाई र्स कार्यक्रम अन्तगयत पनुः 

प्रम्वम्ि उपलव्ि नगिाेन,े 

(ङ)  खण्ड (ग) ि (घ) बमोम्जम प्रम्वम्िको उपर्ोग उद्यमीले नगन े परिम्स्थम्त श्रजृना िएमा सो 

प्रम्वम्ि कार्ायलर्को सभपम्त्त हुने ि कार्ायलर्ले म्नणयर् गिी सो प्रम्वम्ि अन्र् उद्यमी समहूलाई 

हस्तान्तिण गनय सक्ने, 
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(च) कुनै उद्यमीले प्राप् त प्रम्वम्ि अनदाुनको उपर्ोग गिी स्थानीर्स्तिमा िोजगािी श्रजृना गिी 

समदाुर्लाई उल्लेखम्नर् र्ोगदान परु् र्ाएमा त्र्स्ता उद्यमीलाई िमता वमृ्र्द्मा सहर्ोग 

परु् र्ाउन पनुः थप प्रम्वम्ि उपलब्ि गिाउन सम्कन,े 

(छ) प्रम्वम्िको ममयत सभिाि तथा संििण लघ ुउद्यमी स्वर्भ ले गनुय पन े। 

 

 ३४. लनःशुल्क व्र्ािसालर्क पिामशय सेिा उपलब्ि गिाउनु पने: (१) र्स कार्यक्रम अन्तगयत सीप म्वकास 

ताम्लम प्राप् त गिी व्र्वसार् सञ् चालन गिेको लघ ुउद्यमीलाई आवश्र्क पन ेव्र्ावसाम्र्क पिामिय सेवा 

म्नःिलु्क उपलब्ि गिाउन ुपनेछ । 

(२) कुनै प्रम्ििाथी लघ ुउद्यमीले माग गिेको व्र्ावसाम्र्क पिामिय सेवा उपलब्ि गिाउन असमथय िएमा 

उद्यम म्वकास सहजकतायको म्सफारिसमा िाखाले म्वषर् म्वज्ञ माफय त ्त्र्स्तो व्र्ावसाम्र्क पिामिय सेवा 

उपलब्ि गिाउन ेव्र्वस्था म्मलाउन ुपनछे । 

(३) उद्यम म्वकास सहजकतायले उपदफा (२) बमोम्जमको व्र्ावसाम्र्क पिामियको लाम्ग म्सफारिस गदाय 

पिामियको आवश्र्कता, प्रकाि, अवम्ि, सहिागीको सङ्र्ा, पिामिय म्दने म्वषर्को म्वविण श्रोत 

व्र्म्क्त, लागत लाि म्वश् लेषण, लागत सहिाम्गता सम्हत व्र्ावसाम्र्क पिामिय सेवाको अनमाुम्नत 

लागत समेत उल्लेख गनुय पनछे । 

(४) उपदफा (२) बमोम्जम व्र्ावसाम्र्क पिामिय सेवा उपलब्ि गिाउने म्वज्ञलाई म्वषर् हिेी सेवा िलु्क 

म्निायिण गनुय पनछे । ति र्स्तो आम्थयक िाि पने खालको व्र्ावसाम्र्क पिामिय सेवा एक लघ ु

उद्यमीलाई तीन पटकिन्दा बढी उपलब्ि गिाेन ेछैन । 

 

 स्पल टकिण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "व्यावसागयक परामर्श सेवा" भन् नाले ल उ ्यमकमको 

सञ् चालन, गवकास तथा स्तरोगन् तको लागि प्रदान िनरन े प्रागवग क तथा व्यवस्थापक य ञान 

सम्झनउ पर्श । 

 

३५. बजािीकिणको लालग सहर्ोग गनुय पनेः (१) सहजकतायले लघ ुउद्यमीको उत्पादनलाई बजािीकिण गनय 

उद्यमीलाई आवश्र्क सहर्ोग गनुय पनेछ । 

(२) सहजकतायले लघ ुउद्यमीबाट उत्पाम्दत वस्तु वा सेवाको म्दगो बजािीकिणको लाम्ग लघ ुउद्यमी, लघ ु

उद्यमी समहू, सहकािी ि खरिद गन ेसंस्था, समदाुर् वा व्र्म्क्तसाँग दहेार् बमोम्जमको कार्य गिी सभपकय  ि 

समन्वर् स्थाम्पत गिाउन ुपनछे:-  

 (क) औद्योम्गक तथा बजाि मेला प्रदियनीमा सहर्ोग, 

 (ख) प्रचाि प्रसािमा सहर्ोग, 

 (ग) सभबम्न्ित खरिदकतायसाँग सभपकय  स्थापना तथा समन्वर्, 

 (घ)सिोकािवालासाँग अन्तम्क्रय र्ा वा बठैक आर्ोजना, ि 

 (ङ) बजाि प्रवर्द्यनमा सहर्ोग पगु्ने कार्यमा सहजीकिण । 
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३६. गुणस्ति लनर्न्रण ि सिुािमा सहर्ोग गनुय पनेः (१) सहजकतायले लघ ु उद्यमीलाई उपर्कु्त प्रम्वम्ि 

हस्तान्तिण, दि जनिम्क्त उपलब्िता, कच्चा पदाथयको प्राम्ि, प्रिोिन, लेबम्लङ्ग, टेम्िङ, 

प्र्ाकेम्जङमा सहर्ोग गिी गणुस्ति म्नर्न्त्रण ि सिाुिमा आवश्र्क सहर्ोग गनुय पनछे । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम सहर्ोग गदाय लघ ुउद्यमीको उत्पादनलाई गणुस्ति एकीन ि प्रमाम्णत गिाई ब्राण्ड 

नाम तथा िेडमाकय  म्लन ुपन ेवा उद्यम दताय गनुय पने िए सो कार्यमा समेत आवश्र्क सहर्ोग गनुय पनेछ । 

३७. लित्तीर् सेिामा पहुँचः (१) लघ ु उद्यमीले आफूले सञ् चालन गिेको लघ ु उद्यमको स्तिोम्न् तको लाम्ग 

व्र्ावसाम्र्क र्ोजनाको आिािमा थप लगानी िकमको एकीन गनुय पनछे । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम स्तिोम्न् त गनय चाहने लगानीको लाम्ग कजायको आवश्र्कता िएमा सभबम्न्ित 

उद्यमीको अनिुोिमा सहजकतायले स्थानीर् स्तिमा सञ् चाम्लत सहकािी, बैंक तथा लघ ुम्वत्त संस्थासाँग 

प्रत्र्ि िेटघाट, पिामिय, गो् ठी माफय त ् सभबम्न्ित उद्यमी ि म्वत्तीर् संस्था बीच अन्तिम्क्रर्ा गिाई 

म्वत्तीर् पहुाँचमा सहर्ोग गनुय पनछे । 

(३) उद्यम म्वकास सहजकतायले लघ ु उद्यमीलाई िम्व् र्मा आेपन े जोम्खम न्र्नूीकिणको लाम्ग 

सञ् चालनमा िहकेो उद्यमको बीमा गनय सहजीकिण गनुय पनछे । 

(४) उपदफा (१), (२) ि (३) बमोम्जम प्रदान गरिन े सेवामा सकेसभम नेपाल सिकािले उपलब्ि गिाएको 

अनदुान वा व्र्ाज अनदाुनमा पाईन ेम्वत्तीर् सेवाको लाम्ग सहजीकिण गनुय पनछे । 

 

३८. उद्यम र्दताय गनुय पने: र्स म्नदमे्िका बमोम्जम लघ ुउद्यमको स्तिोम्न् तको समु्विा प्राप् त गनुय पवूय सभबम्न्ित 

लघ ुउद्यमीले र्म्द उद्यम वा व्र्वसार् दताय नगिेको िए प्रचम्लत काननू बमाम्जम व्र्म्क्तगत उद्यम िए 

व्र्म्क्तगत उद्यम ि समहूमा गरिएको उद्यम िए साझेदािी फमयको रुपमा सभबम्न्ित म्नकार्मा दताय गनुय 

पनेछ । दताय निएको उद्यमलाई कुन ैपम्न स्तिोम्न् तको सहर्ोग गरिन ेछैन ्।  

 

 

परिच्छेर्द -७ 

साझा सलुििा केन्र स्थापना ि सञ् चालन 
 

३९. साझा सलुििा केन्र (उद्यम घि) स्थापना: साझा समु्विा केन्र (उद्यम घि) म्नमायण ि र्सको म्दगो 

व्र्वस्थापन गनुय स्थानीर् सिकािको उद्यम म्वकाससाँग सभबम्न्ित एक महत्वपणूय कार्य हो । स्थानीर् 

स्तिमा िहकेो अम्त म्वपन् न वगय जोसाँग उद्यम गन े चाहना िएि पम्न उद्यम गन े उपर्कु्त स्थानको 

अिावको कािण उद्यम गनय सम्किहकेा हुाँदनैन ्त्र्स्ता वगयको कम्भतमा ३ जना दमे्ख बढीमा १० जना 

सभम सभिाम्वत लघ ु उद्यमीलाेय समेट्ने गिी साझा समु्विा केन्र (उद्यम घि) म्नमायणमा सहर्ोग गनय 

सम्कनेछ । र्स्तो उद्यम घिको माध्र्मबाट उनीहरुले साममु्हक रुपमा आवश्र्क कच्चा पदाथयको 

प्रिोिन गन,े वस्तुको उत्पादन गने, उत्पाम्दत वस्तु वा आवश्र्क कच्चा पदाथय िण्डािण गन े ि 

उत्पाम्दत वस्तुहरु एकै स्थानबाट म्बक्री म्वतिण गने जस्ता उद्यम व्र्वसार् गनय सहर्ोग होस ्िन् ने उद्दशे्र् 

िाखी साझा समु्विा केन्र (उद्यम घि) म्नमायण गरिनेछ । र्सिी  म्नमायण हुन ेउद्यम घिको व्र्म्स्थत रुपमा 

म्नमायण कार्य सभपन् न गनय ि त्र्सलाई म्दगो व्र्वस्थापनको लाम्ग सबै सिोकािवालाहरुको समान बझुाई 
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ि व्र्वम्स्थत कार्ायन्वर्न होस ् िन् नका लाम्ग र्स पाम्लकाको “साझा समु्विा केन्र (उद्यम घि) 

व्र्वस्थापन कार्यम्वम्ि, २०७८” अनसुाि हुनेछ । 

 

परिच्छेर्द -८ 

लिलिि 

४०. र्स कार्यक्रम ि मेडु्पा कार्यक्रम बीच समन्िर्: (१) मेड्पाको नर्ााँ उद्यमी ि स्तिोम्न्त गरिन ेउद्यमीलाई 

र्स कार्यक्रमको बजेटबाट आवश्र्कता अनसुाि थप प्रम्वम्ि सहर्ोग गनय सम्कने छ । 

(२) मेड्पा ि र्स कार्यक्रमको लाम्ग खम्टएका उद्यम म्वकास सहजकताय वा कार्यक्रम संर्ोजकले आपसी 

समन्वर्मा काम गने छन ्। 

(३) मेड्पा कार्यक्रम ि र्स कार्यक्रमको नीम्तगत म्नणयर् गने उद्यम म्वकास सम्मम्त एउटै हुनेछ । 

(४) कार्यक्रमको प्रकृम्तसाँग मेल खाने संघीर् सिकाि, प्रदिे सिकाि ि अन्र् म्नकार्हरुबाट प्राप् त हुने बजेट ि 

कार्यक्रमसाँग आवश्र्कताको आिािमा समन्वर् ि सहकार्य गिी कार्यक्रम सञ् चालन गनय सम्कनछे । 

 

४१. प्रमाणपर ि पुिस्काि लर्दन सलकने: (१) कार्यक्रमलाई प्रिावकािी ि नम्तजामखुी बनाउन िाखाको 

म्सफारिसमा उद्यम म्वकास सम्मम्तले वाम्षयक रूपमा उत्कृ् ट उद्यमी, उद्यम म्वकास सहजकताय, तथा 

कार्यक्रममा प्रत्र्ि रुपमा संलग्न कमयचािीलाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रमाणपत्र ि पिुस्काि प्रदान गनय सक्नछे 

। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम म्देने प्रमाणपत्रको ढााँचा ि पिुस्कािको म्वविण उद्यम म्वकास सम्मम्तले तोके 

अनसुाि हुनेछ । 

 

४२. गुनासो व्र्िस्थापन: (१) कार्यक्रम सभबन्िमा कसैको कुनै गनुासो िएमा कार्ायलर्को उजिुी पेम्टका वा 

म्वद्यतुीर् माध्र्मबाट उद्यम म्वकास सम्मम्त समि पठाउन सम्कनछे । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम प्राप् त हुन आएको गनुासोको उम्चत व्र्वस्थापन उद्यम म्वकास सम्मम्तले गनछे । 

 

४३. प्रलिलि हस्तान्तिणको लालग थप कार्य गनय सक्नेः कार्यक्रमबाट नर्ााँ ि स्तिोम्न् त हुने उद्यमीलाई 

प्रम्वम्िमा पहुाँच परु् र्ाउन उद्यम म्वकास सम्मम्तले र्स कार्यम्वम्िमा तोम्कएको प्रकृर्ा बमोम्जम 

दहेार्का स्रोत परिचालन गिी प्रम्वम्ि हस्तान्तिणको कार्यक्रम थप गनय सक्नेछ :- 

(१) उद्यमी श्रजृना ि स्तिोम्न् तको कार्यक्रममा तोम्कएको लक्ष्र् प्राप् त गिी बााँकी हुन आएको िकम, 

(२) प्रदिे वा संघले प्रम्वम्ि हस्तान्तिण गनय चाहमेा त्र्स वापत उपलब्ि िकम वा प्रम्वम्ि । 
 

४४. स्तिोलन् त सभबन्िी थप व्र्िस्था: र्स पाम्लकाको िेत्रम्ित्र स्व:स्फूतय रुपमा स्थापना िएका उद्यमहरुलाई 

समेत उद्यमीको माग ि आवश्र्कता पम्हचानको आिािमा स्तिोम्न् त सभबम्न्ि थप सेवा उपलव्ि गिाई 

स्तिोम्न् त गनय सम्कनछे । र्सका लाम्ग उद्यमहरु र्स पाम्लकामा अम्नवार्य दताय िएको हुन ुपनेछ । 
 

४५. घुभती कोषको स्थापना ि परिचालन: पाम्लकाले नर्ााँ उद्यमी श्रजृना ि स्तिोम्न् तको लाम्ग सहर्ोग 

परु् र्ाेएको उद्यमीको लाम्ग लघ ुम्वत्तमा पहुाँच पगुोस ्िन् नाको लाम्ग र्स पाम्लकाले घमु्भत कोषको ( 

Revolving Fund) स्थापना गिी त्र्सको कार्यम्वम्ि तर्ाि गिी व्र्वस्थापन गनय सक्नेछ । 
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४६. स्िास्थ्र् सभबन्िी सिुिाका मापर्दण्डको पालना गनुय पने: उद्यमी श्रजृना तथा स्तिोम्न् तको लाम्ग लम्ित 

समहूमा कार्यक्रम सञ् चालन गदाय संक्रामक िोगको बािेमा सचेत गिाउनकुो अम्तरिक्त नपेाल सिकािले 

तोकेको स्वास्थ्र् सभबन्िी मापदण्ड पालना गनुय पनछे । 

 

४७. अनुसचूीमा थपघट तथा हेिफेि गनय सलकने: उद्यम म्वकास सम्मम्तले आवश्र्कता अनसुाि अनसुचूीमा 

थपघट वा हिेफेि गनय सक्नछे । 

 

४८. अन्र् कुिाहरु स्थानीर् तहकै लनर्मानुसाि हुने: र्स कार्यम्वम्िमा उल्लेख निएका अन्र् कुिाहरु 

गाउाँपाम्लकाकै म्नर्मानसुाि हुनछे । 

 

४९. कानूनसगँ बाझेमा: र्स म्नदमे्िकाको कुन ै दफा वा उपदफा नेपाल सिकािको काननूसाँग बाझेमा स्वत: 

म्नश्कृर् हुनेछन ्। 
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अनुसचूी -१ 

 (दफा ५ को उपदफा (३) साँग सभबम्न्ित) 

कार्यक्रम सरं्ोजकको कार्य लिििण 

पर्द : कार्यक्रम संर्ोजक 

तह : प्राम्वम्िक  (छैठौं) 

कार्यस्थान : फालेलङु गाउाँपाम्लकाका म्वम्िन् न वडाहरु 

अिलि : म्मम्त २०७.../... /... दमे्ख २०७.../.../... सभम । 

लजभमेिािी : उद्योग हनेे ेकाेय प्रमखु प्रम्त जवाफदहेी हुन ुपन े। 

मुख्र् कार्य : लघ ु उद्यम म्वकास ढााँचा (मेड मोडेल) अवलभबन गिी अध्र्ि/उपाध्र्ि उद्यमिीलता 

म्वकास कार्यक्रम लगार्त संघीर् सिकाि/ मेड्पा कार्यक्रम, प्रदिे सिकाि, पाम्लकाको आफ्नो 

आन्तरिक श्रोत ि म्वम्िन् न गिैसिकािी संघ संस्थाको आम्थयक सहर्ोगमा संचाम्लत 

कार्यक्रमहरुलाई नम्तजामखुी कार्यक्रमको रुपमा स्थाम्पत गिी गिीबी म्नवािणमा सहर्ोग परु् र्ाउन े

। 

लिलश ट कार्यहरु :   

कार्यक्रम संर्ोजकले र्स गाउाँपाम्लकाको ईकाे प्रमखुको अम्िनमा िही दहेार् बमोम्जमको कार्यहरु गनुय 

पनेछ :- 

(१.) नर्ाँ उद्यमी श्रजृना सभबलन्ि कार्यहरु:-  

 सामालजक परिचालन: घिििुी  सवेिण, सहिाम्गतात्मक ग्रामीण लेखाजोखा, लघ ुउद्यम म्वकासको 

लाम्ग स्थानीर् स्रोतहरुको म्वश् लेषण, सभिाम्वत उद्यमी छनौट, बजािको सभिावना िेत्रको पम्हचान, 

ईच्छुक उद्यमीको पम्हचान, लघ ुउद्यमी समहू गठन, साममु्हक बचत जस्ता सामाम्जक परिचालनको 

कृर्ाकलाप सञ् चालन गन े। 

  

 उद्यमशीलता लिकास: सभिाम्वत उद्यमीको लाम्ग उद्यमिीलता ताम्लम (TOPE & TOSE) सञ् चालन 

ि उद्यमीको व्र्ावसाम्र्क र्ोजना बनाउन सहर्ोग गने ।   

 प्रालिलिक सीप लिकास ताललम: उद्यमिीलता ताम्लम प्राप् त गरिसकेका वा आफ्नो व्र्वसार् 

छनौट गरिसकेका उद्यमीको लाम्ग छनौट िएको व्र्वसार्लाई आवश्र्क पन े प्राम्वम्िक ताम्लमको 

लाम्ग प्रम्ििकको व्र्वस्थान, ताम्लमको लाम्ग आवश्र्क कच्चा पदाथयको व्र्वस्थापन, ताम्लम 

सञ् चालन हुन ेस्थानको छनौट गरि ताम्लम सभपन् न गने ।  

 लघुलित्तमा पहुँच: व्र्ावसाम्र्क र्ोजनाको आिािमा उद्यम व्र्वसार् सञ् चालनको लाम्ग सभिाव्र् 

उद्यमीसाँग उद्यममा लगानी गने आम्थयक श्रोत के कस्तो छ ि ऋणको आवश्र्कता छ वा छैन ्िन् न ेकुिा 

समु्नम्श् चत गन।े र्सका साथै सभबम्न्ित पाम्लकामा वा नम्जकको पाम्लकामा म्बना म्ितो, सबैिन्दा 

सस्तो ब्र्ाजदि िएको ऋण प्रवाह गन े म्वत्तीर् संस्थाको पम्हचान गन े ि सभिाव्र् उद्यमी ि म्वत्तीर् 

संस्थाहरु बीच अन्तिम्क्रर्ा सञ् चालन गिाई उपर्कु्त म्वत्तीर् संस्था छनौट गिी ि ऋण प्रवाहको क्रममा 

उद्यमीलाई आवश् र्क व्र्वस्थापकीर् सहर्ोग गन।े 
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 उपर्ुि प्रलिलि सहर्ोग:  सभ िाव्र् उद्यमीलाई चाम्हन े प्रम्वम्िहरुको सचूी तर्ाि गन,े प्रम्वम्ि 

आपमू्तयकतायको पम्हचान गन,े उद्यमी ि प्रम्वम्ि आपमू्तयकतायहरु बीच सभबन्ि स्थाम्पत गिाईम्दन,े 

सभबम्न्ित पाम्लकाको खरिद ईकाईको सहर्ोगमा खरिद प्रकृर्ा परु् र्ाेय प्रम्वम्िहरु खरिद गने ि 

सभबम्न्ित उद्यमीलाई हस्तान्तिण गने । 

 

 बजािीकिण: नर्ााँ उद्यमीले ििखि उत्पादन गिेको वस्त ु वा सेवा बजािीकिणको लाम्ग आवश्र्क 

पिामिय म्दन,े व्र्ापािी ि उद्यमी बीच अन्तिम्क्रर्ा सञ् चालन गन,े व्र्वसार्ी व्र्वसार्ी बीच सभबन्ि 

स्थाम्पत गिाउन,े स्थानीर् उत्पादनको म्बक्रीकि स्थापनाको लाम्ग सभ िाव्र्ता अध्र्र्न गिी त्र्सको 

स्थापनाको लाम्ग आवश्र्क सहर्ोग गने, उत्पाम्दत वस्तकुो स्तिोम्न् तसाँग सभबम्न्ि कृर्ाकलाप 

सञ् चालन गन,े खाद्यसाँग सभबम्न्ित उद्यम िएमा आवश्र्क पिीिण गिाई नेपाल सिकािबाट त्र्सको 

स्वीकृम्त म्लन आवश्र्क सहर्ोग गने ि उद्यम दताय गिाउन आवश्र्क सहर्ोग गन े।  

२. पुिाना उद्यमीको स्तिोलन् त सभबन्िी कार्यहरु: 

 म्वगत ३ वषयम्ित्र श्रजृना िएको उद्यमीको सचूी GESI MIS System बाट पम्हचान गिी उनीहरुले 

म्फल्डमा गिेको उद्यमको स्तिोन् तीको पम्हचान गने ।  

 स्तिोम्न् तको आवश्र्कता पम्हचान गिेको  प्रम्तवेदनको आिािमा ताम्लम, पिामिय, उपर्कु्त प्रम्वम्ि, 

म्वत्तमा पहुाँच, बजािीकिण आम्द िेत्रहरु मध्र्े के आवश् र्क छ सोको पम्हचान गिी त्र्सै अनसुािको 

सहर्ोग गन े।   

 दताय निएका उद्यमहरु िएमा उद्यम दतायको लाम्ग पिामियको साथै दताय गनय आवश्र्क व्र्वस्थापकीर् 

सहर्ोग गन े।  
 

३. साझा सलुििा केन्र (उद्यम घि) लनमायण तथा व्र्िस्थापन सभबलन्ि कार्यहरु: 

 कुन कुन वडामा साझा समु्विा केन्रको आवश् र्क छ त्र्सको पम्हचान गने । 

 साझा समु्विा केन्र (उद्यम घि) म्नमायणको लाम्ग आवश्र्क जग्गाको व्र्वस्था गनय पहल गने ।  

 साझा समु्विा केन्र (उद्यम घि) स्थापनाका लाम्ग सभ िाव्र्ता अध्र्र्न गन े।  

 साझा समु्विा केन्र (उद्यम घि) म्नमायण तथा व्र्वस्थापन सम्मम्तको गठन, परिचालन ि िमता 

अम्िवमृ्र्द् सभबम्न्ि कृर्ाकलाप गन े।  

४. र्ोजना लनमायण, प्रगलत प्रलतिेर्दन तर्ािी ि तथ्र्ाङु् क व्र्िस्थान सभबलन्ि कार्यहरु:  

 वाम्षयक कार्यर्ोजना तर्ाि गिी सभबम्न्ित महािाखा/िाखा/ईकाईमा वा तोम्कएको लघ ुउद्यम फोकल 

पसयन/मेड्पा फोकल पसयनलाई पेि गने ।  

 माम्सक चौमाम्सक ि वाम्षयक प्रगम्त प्रम्तवेदन तर्ाि गिी महािाखा/िाखा/ईकाईमा वा लघ ु उद्यम 

फोकल पसयन/मेड्पा फोकल पसयनलाई पेि गन े।  

 लैङ्म्गक समानता तथा सामाम्जक समाबेिी सचूना व्र्वस्थापन प्रणाली (GESI-MIS) मा प्रम्व् ट िए 

निएको समु्नम्श् चत गने ।  
 

५. लघु उद्यम लिकासको िेरको अन्र् लिलिि कार्यहरु:  

 उद्यम म्वकास सहजकताय परिचालन गन ेतथा उनीहरुको कामको म्निीिण गन े।    
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 गााँउपाम्लका अध्र्िको अध्र्ितामा गठन िएको उद्यम म्वकास सम्मम्तलाई म्क्रर्ाम्िल गिाउन 

आवश्र्क सहर्ोग गने । 

 नर्ााँ उद्यमी श्रजृना, पिुाना उद्यमीको स्तिोम्न् त, प्रम्वम्ि सहर्ोग ि साझा समु्विा केन्र (उद्यम घि) म्नमायण 

तथा व्र्वस्थापनको लाम्ग लघ ु उद्यम म्वकास कार्यक्रम सञ् चालन िएका वडा कार्ायलर्हरुमा 

आवश्र्क समन्वर् गने । 

 सभपणूय कामहरु प्रिावकािी रुपमा सञ् चालन गनयको लाम्ग लघ ु उद्यम फोकल पसयन/मेड्पा कार्यक्रम 

फोकल पसयनसाँग समन्वर् गने ।  

 नर्ााँ उद्यमी श्रजृना वा स्तिोम्न्त तफय को कम्तपर् कृर्ाकलापहरु लागत साझेदािीमा कार्ायन्वर्न गदाय थप 

प्रिावकािी हुन ेिएमा त्र्स्ता कार्यहरु (म्विेषत म्िप म्बकास, संकलन केन्र, हाटबजाि, अवलोकन 

भ्रमण आम्द) सभपादन गनयको लाम्ग अन्तिपाम्लका तथा म्जल्ला म्स्थत प्रदिे कार्ायलर्हरु ि अन्र् संघ 

संस्थाको कार्यक्रमसाँग समन्वर् गन े।  

 स्थानीर् तहहरुमा सञ् चालन हुने बाम्षयक र्ोजना तजुयमा प्रकृर्ामा लघ ु उद्यम म्वकास कार्यक्रमलाई 

मलूिािमा ल्र्ाउनको लाम्ग स्थानीर् तहको जनप्रम्तम्नम्िहरु ि कमयचािीहरुलाई लघ ु उद्यम म्वकास 

मोडेल बािे प्रम्िम्ित गने ।    

 गाउाँपाम्लकाको उद्यम म्वकास िणनैम्तक र्ोजना तर्ािी ि त्र्सको कार्ायन्वर्को लाम्ग आवश् र्क 

सहर्ोग गन े।  

 लघ ुउद्यम म्वकास कार्यक्रमलाई पाम्लकामा व्र्वम्स्थत रुपमा सञ् चालन गनय पाम्लकाको लघ ुउद्यम 

सञ् चालन म्नदमे्िका वा कार्यम्वम्ि तर्ािी ि र्सको र्थोम्चत प्रर्ोमा आवश् र्क सहर्ोग गने।  

 ईकाई प्रमखु ि लघ ुउद्यम फोकल पसयन/ मेड्पा फोकल पसयनले म्दएको सझुाव आदिेको अन्र् कामहरु 

गने ।  
 

६. शैलिक र्ोग्र्ता ि कार्य अनुिि:  

 मान्र्ाता प्राप् त म्वश् वम्वद्यालर्बाट समाजिास्त्र, िाजनीम्तिास्त्र, अथयिास्त्र वा अन्र् कुन ैपम्न म्वषर्मा 

स्नातकोत्ति उतीणय गिी कम्भतमा ५ बपय लघ ुउद्यम म्वकास, आर्आजयन वमृ्र्द् वा सामाम्जक परिचालन 

सभबम्न्ि काम गिेको वा 

 मान्र्ाता प्राप् त म्वश् वम्वद्यालर्बाट समाजिास्त्र, िाजनीम्तिास्त्र, अथयिास्त्र वा अन्र् कुन ैपम्न म्वषर्मा 

स्नातक तह उतीणय  गिी कम्भतमा ८ वषय लघ ुउद्यम म्वकास, आर्आजयन वमृ्र्द् वा सामाम्जक परिचालन 

सभबम्न्ि काम गिेको वा 

 मान्र्ाता प्राप् त म्वश् वम्वद्यालर्बाट समाजिास्त्र, िाजनीम्तिास्त्र, अथयिास्त्र वा अन्र् कुन ैपम्न म्वषर्मा 

स्नातक तह उतीणय  गनुयको साथै लघ ुउद्यम म्वकास सभबम्न्ि म्स.म्ट.ई.म्ि.म्ट. बाट कम्भतमा तह २ वा 

प्राम्वम्िक एस.एल.म्स. उतीणय गिेको वा म्डप्लोमा कोषय गिेको ि ३ वषय लघ ुउद्यम म्वकास, आर्आजयन 

वमृ्र्द् वा सामाम्जक परिचालन सभबम्न्ि काम गिेको ।   
 

७. आिश्र्क सीप:  

 र्मु्नकोडमा नेपाली टाईप गनय सक्न,े  

 Micro Soft word, Excel ि Power point मा िाम्रोसाँग काम गनय सक्न,े  

 मोटिसाईकल/स्कुटी चलाउन सक्न े/लाेसेन्स िएको ।  
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अनुसचूी -२ 

(र्दफा ७ को उपर्दफा (३) सगँ सभबलन्ित) 

उद्यम लिकास सहजकतायको कार्य लिििण 

 

पद : उद्यम म्वकास सहजकताय 

र्ोग्र्ता : दफा .... मा उल्लेख िए बमोम्जम खलुाउन े

कार्यस्थान : स्थानीर् तह /उद्योग म्वकाससाँग सभबम्न्ित िाखा वा उपिाखा 

अवम्ि : म्मम्त ... ... ... ... ... दमे्ख ... ... ... ... ... ... ... सभम      

(१) उद्यम लिकास सहजकतायका कार्य लजभमेिािीहरुः-  

उद्यम म्वकास सहजकतायले अध्र्ि/उपाध्र्ि उद्यमिीलता म्वकास कार्यक्रम सञ् चालन कार्यम्वम्ि, २०७८ 

बमोम्जम उद्योग म्वकास िाखा वा उपिाखाको मातहत दहेार् बमोम्जमको कार्य गनुय पनछेः-  

 (क)  नर्ाँ उद्यमी श्रृजना तफय ः  

 वडास्तिमा कार्यक्रम ि लघ ुउद्यम म्वकास (मेड) मोडेल सभबन्िमा अम्िमखूीकिण गन,े 

 तोम्कएको वडा/बस्तीमा सहिाम्गतात्मक ग्रामीण लेखाजोखाको पर्द्म्तबाट स्थानीर् स्रोत 

सािन, बजाि ि लम्ित वगयको पम्हचान तथा लघ ुउद्यम म्वकासको लाम्ग घिििुी लगार्तको 

सवेिण गिी संकम्लत सचूना तथा तथ्र्ाङ्क म्वश् लेषणको आिािमा प्रम्तवेदन तर्ाि गिी पेि 

गने,  

 लघ ुउद्यमी समहू गठन गने, म्नर्म्मत बैठक बसाउने, व्र्ावसाम्र्क म्ििा म्दन ेि नतेतृ्व म्वकास 

सभबन्िी कृर्ाकलाप गने, 

 सभिाम्वत लघ ुउद्यमीलाई उद्यमिीलता म्वकास ताम्लम (TOPE. TOSE) ि लैङ्म्गक समानता 

तथा सामाम्जक समावेिी सभबन्िी ताम्लम प्रदान गन,े   

 सहिागीले छनौट गिेका उद्यम/व्र्वसार्को व्र्ावसाम्र्क र्ोजना तर्ाि गनयको लाम्ग 

सहजीकिण गने,  

 व्र्ावसाम्र्क र्ोजनाको आिािमा उपर्कु्त दमे्खएको व्र्वसार्को छनौटको आिािमा 

प्राम्वम्िक सीप म्वकास ताम्लमको लाम्ग सहजीकिण गन,े  

 लघ ु उद्यमीको उद्यमको स्थापना तथा िरुुवातको लाम्ग आवश्र्क म्वत्तीर् सेवामा पहुाँच 

उपलब्ि गिाउनको लाम्ग म्वत्तीर् संस्था तथा सहकािी संस्थासाँग समन्वर् तथा सहजीकिण 

गने,  

 उपर्कु्त प्रम्वम्ि सभबन्िी सचूना सङ्कलन गन े ि त्र्सको सभबन्िन उद्यमीसाँग गिाउन पहल 

गने, गिाउन,े 

 उद्यमीको बजाि र्ोजना तर्ाि गिी त्र्सलाई कार्ायन्वर्न गन,े 

 उद्यमीलाई म्नर्म्मत रूपमा िेटघाट गिी व्र्ावसाम्र्क पिामिय म्दन,े    

 साझा समु्विा केन्र (उद्यम घि) को स्थापना तथा म्दगो रूपमा सञ् चालनको लाम्ग सहजीकिण 

गने, 

 लघ ुउद्यमीलाई प्रदान गरिएको सेवाको तथ्र्ाङ्क अद्यावम्िक गने ।  
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(ख)  उद्यमको स्तिोलन् त तफय ः  

 सञ् चालनमा िहकेा लघ ु उद्यमको व्र्ावसाम्र्क िमता अम्िवमृ्र्द्का लाम्ग आवश्र्कता 

पम्हचानको सभबन्िमा SWOT Analysis गने ि त्र्सको आिािमा तोम्कएको बजेट तथा 

कार्यक्रमम्ित्र िही सहर्ोगको िते्रको प्राथम्मकीकिण गने, 

 उद्यमीको व्र्वसार् व्र्वस्थापन तथा व्र्वसार्को वमृ्र्द्को लाम्ग उद्यमिीलता म्वकास ताम्लम 

(TOEE. TOGE) सञ् चालन गने,  

 उद्यमीको व्र्ावसाम्र्क िमता अम्िवमृ्र्द् गनयको लाम्ग दहेार्का म्वषर्मा सहजीकिण गनःे-  

o लघ ुउद्यमीद्वािा उत्पाम्दत वस्तुको म्बक्री बढाउन,   

o उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अम्िवमृ्र्द् गनय,  

o प्रम्वम्िमा पहुाँच तथा हस्तान्तिण गनय,  

o सीप म्वकास ताम्लम प्रदान गनय,  

o लघ ुउद्यमीको नाफामा वमृ्र्द् गनय,  

o वस्तु म्वकास तथा म्वम्वम्िकिण गनय,  

o गणुस्ति म्नर्न्त्रण तथा गणुस्तिीर् वस्तु वा सेवाको उत्पादन गनय,  

o बजाि सञ्जालको म्वकास तथा व्र्ावसाम्र्क पिामिय प्रदान गनय,  

o उद्यमीले आंम्िक रूपमा सञ् चालन गिेको उद्यमलाई पणूय िोजगािीमा परिवतयन गिाउन ।  

 लघ ुउद्यमीलाई म्नजले सञ् चालन गिेको उद्यमबाट आिािितू आम्थयक आवश्र्कता पिूा गनय 

सिम हुने स्तिमा नाफा आजयन गनय सिम बनाउन सहर्ोग गने,  

 लघ ुउद्यमी समहूको परिचालन तथा िमता अम्िवमृ्र्द्का लाम्ग सहर्ोग गने,  

 लघ ुउद्यमीको व्र्ावसाम्र्क कािोवाि तथा प्रदान गरिएको सेवाको तथ्र्ाङ्क अद्यावम्िक गने । 

(ग)  अन्र् : 

 कार्यक्रम सञ् चालन गदाय आवश्र्क पन े नीम्त म्नमायणको लाम्ग आवश्र्कताको आिािमा 

स्थानीर् तहलाई सहर्ोग गन,े 

 गाउाँपाम्लकाको उद्योग म्वकास िाखा वा उद्योगसाँग सभबम्न्ित िाखासाँग लघ ुउद्यमका लाम्ग 

प्रत्र्ि सभपकय मा िही तोम्कएको कार्य गने, 

 र्स कार्यक्रम तथा उद्यम म्वकास वा सीप म्वकास सभबन्िी अन्र् कार्यक्रम सञ् चालनको लाम्ग 

परिचाम्लत कमयचािीको मेड मोडेलमा िमता अम्िवमृ्र्द् गनय सहजीकिण गने, 

 स्थानीर् तहमा सञ् चालन हुन ेबाम्षयक र्ोजना तजुयमा प्रकृर्ामा लघ ुउद्यम म्वकास कार्यक्रमलाई 

मलूिािमा ल्र्ाउनको लाम्ग स्थानीर् तहका जनप्रम्तम्नम्ि¸ कमयचािी¸ लगार्त अन्र् साझेदाि 

संघ संस्थालाई आ-आफ्नो म्जभमवेािी तथा िमू्मकाको बािेमा छलफल वा अनमु्ििण पर्द्म्त 

माफय त् ससुमू्चत गिाउन,े 

 उद्यम म्वकास िणनीम्तक र्ोजना म्नमायण तथा र्सको कार्ायन्वर्नको लाम्ग  आवश्र्कता 

अनसुाि सहजीकिण गने, 

 स्थानीर् तहले कार्यक्रम सञ् चालनको लाम्ग आवश्र्क बजेट म्वम्नर्ोजन तथा कार्यक्रम तजुयमा 

गनय आवश्र्क सहजीकिण गने, 
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 कार्यक्रम अन्तगयत सञ् चालन गरिएका सबै कृर्ाकलाप तथा बजेटको अम्नवार्य रूपमा 

समदुार्स्तिमा सावयजम्नक लेखा पिीिण गिी प्रम्तवेदन पेि गन े ि स्थानीर् तहले आर्ोजना 

गिेको सावयजम्नक सनुवुाईमा सहिागी हुने,  

 कार्यक्रमले तोकेको कार्य प्रगम्त प्रम्तवेदन समर्मा न ैतर्ाि गिी पेि गने, 

 उद्यमिीलता म्वकास सहजीकिण केन्र वा अन्र् र्स्तै प्रकृम्तका संस्था/ एकाईसंग सभिावना 

िएका िेत्रमा साझेदािी वा सहकार्य हुने गिी समन्वर्मा कार्यक्रम सञ् चालन गन,े 

 उद्योग म्वकास िाखाले लघ ुउद्यमसाँग सभबम्न्ित तोम्कएका कार्य गन,े  

 कार्यम्वम्िमा उद्यम म्वकास सहजकतायले गने िनी तोम्कएका अन्र् कार्यहरू गने।  

 

(२)  उद्यम लिकास सहजकतायमा हुनुपने सीपहरः- 

 उद्यम म्वकास सहजकताय मदृिाषी, स्थानीर् िाषालाई सभमान गने, ध्र्ान म्दएि सनु्न,े 

िचनात्मक उत्ति म्दने, समदुार्मा घलुम्मल हुन सक्ने आम्द सीप िएको,  

 लघ ुउद्यमीलाई उनीहरूको उद्यम सफलतापवूयक सञ् चालन गनयका लाम्ग व्र्ावसाम्र्क पिामिय 

प्रदान गनय सक्ने, 

 लघ ुउद्यमका सफलताका पि पम्हचान गनय सक्ने, सञ् चाम्लत उद्यमको सवल ि दबुयल पिको 

म्वश् लेषण गिी सफल उद्यमको म्वकास गनय सक्ने,  

 उद्यमी ि उद्यमको समस्र्ाको पम्हचान गनय उद्यमीसाँगको अन्तम्क्रय र्ा, समािानका उपार् खोजी 

गनय सहिाम्गतामलूक पहल, म्वश् लेषण तथा अनिुवको आिािमा उपर्कु्त म्नणयर् गनय सक्न,े   

 लघ ु उद्यमी तथा उनीहरूको उद्यमको म्नर्म्मत सपुरिवेिण, अनगुमन गिी आवश्र्क सझुाव 

तथा उद्यम स्तिोम्न् तका लाम्ग आवश्र्क ताम्लमको आर्ोजना, सोको लाम्ग अन्र् सेवा 

प्रदार्क संस्थासाँगको समन्वर् ि सहकार्य गनय सक्ने, 

 उद्यमीसाँग व्र्वहारिक छलफलको माध्र्मबाट दोहोिो म्सकाईको वाताविण तर्ाि गनय सक्ने ।  

(३)  सेिा किाि सभझौता समाप्त हुनेः  

 उद्यम म्वकास सहजकतायसाँगको किाि सभझौता हुाँदाका बखतको ितयमा आम्थयक बषयको अगावै समाि 

हुने िनी सभझौतामा तोम्कएको िए सोही बमोम्जम ि सो निएमा सोही आम्थयक वषयको अन्तमा स्वतः 

समाि हुनछे । सभझौता िङ्ग िए िङ्ग िएको २ म्दनम्ित्र वा सभझौता समाि हुन ु पवूय आफ्नो 

म्जभमामा िहकेो म्जन्सी, नगद वा कागजात बिबझुािथ गनुय पनछे । बिबझुािथ नगिेमा प्रचम्लत काननू 

बमोम्जम असलु उपि गिी कािबाही हुनछे । 

 

 

अनुसचूी -३ 

(दफा १३ को उपदफा (१) संग सभबम्न्ित) 
 

कार्यक्रम कार्यर्ोजनाको ढाँचा 

फालेलुङ गाउँपाललकाको उद्यमशीलता लिकास कार्यक्रम 

आ.ब. :२०७८/७९ 
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क्र.स.ं कृर्ाकलाप लक्ष्र् 
समर् (चौमालसक) बजेट मुख्र् लजभमेिाि 

व्र्लि पलहलो र्दोस्रो तेस्रो (रु.) 

क) नर्ाँ उद्यमी शृ्रजना       

१ उद्यम लिकासका लालग सामालजक परिचालन       

१.१ म्प.आि.ए.       

१.२  घिििुी सवेिण सभपन्न (फािम ए ि बी)       

१.३ सभिाव्र्  लघ ुउद्यमीका  रुपमा  सहिागीहरुको  छनौट       

१.४ 
िैिहकेा उद्यमी सभिाव्र् उद्यमीका रुपमा पम्हचान िएमा 

(फािम सी) 
      

१.५ बजाि सवेिण फािम  (फािम म्ड)       

१.६ उपर्ुक्त प्रम्वम्ि अध्र्र्न सभपन्न(फािम ई)       

१.७ श्रोत सभिावना अध्र्र्न सभपन्न (फािम एफ)       

१.८ वाताविण परििण सभपन्न (फािम जी)       

१.९ लघ ुउद्यमी समहूको गठन तथा परिचालन       

२ उद्यमशीलता लिकास ताललम       

२.१ 
उद्यमिीलता म्वकास ताम्लम सञ् चालन (टोप,े टोसे ि 

लैङ्म्गक सचेतना) 
      

२.२ व्र्वसाम्र्क र्ोजना तर्ाि गरिन ेसङ्र्ा       

२.३ उद्यम व्र्वसार्को छनौट       

३ प्रालिलिक सीर् लिकास ताललम       

३.१ 
व्र्वसाम्र्क र्ोजनाको आिािमा छनौट िएको उद्यमको आिािमा सीप म्वकास 

ताम्लम 
      

४ लघु लित्तमा पहुचँ       

४.१ लघ ुउद्यमी  ि  म्वत्तीर् सेवा  प्रदार्कसाँग   अन्तिम्क्रर्ा       

४.२ उद्यमीको लागी घमु्भतकोष परिचालन       

४.३ लघ ुकजाय प्राप् त गने उद्यमीको सङ्र्ा       

४.४ लघ ुउद्यमको वीमाको लाम्ग सहजीकिण       

५ उपर्ुि प्रलिलिमा पहुचँ तथा हस्तान्तिण       

५.१ उपर्ुक्त  प्रम्वम्ि  आपतूी  गने संस्थाहरुको  िोस्टि  तर्ािी       

५.२ प्रम्वम्ि आपतूीकतायसाँग सभबन्िन म्वकास       

५.३ उपर्ुक्त प्रम्वम्ि हस्तान्तिण       

६ बजाि सभबन्ि लिकास       

६.१ उद्यमी ि के्रताहरु बीच अन्तिम्क्रर्ा       

६.२ बजाि ि प्रवर्द्यनात्मक कृर्ाकलापहरु       

६.३ अन्र्  बजाि  म्वकास  सभबन्िी  कृर्ाकलाप       

७ व्र्िसालर्क पिामशय सेिा        

८ साझा सुम्विा केन्र स्थापना ि सन्चालन       

   ९ कार्यक्रम संर्ोजक ि उद्यम म्वकास सहजकताय परिचालन       

(ख) िइिहेको उद्यमीको स्तिोलन्त       

१ स्तिोम्न्तको  लाम्ग  आवश्र्कता  पम्हचान  गन े       

२ 
आवश्र्कता पम्हचानको आिािमा पनुतायजगी तथा स्तिोम्न्त 

ताम्लम 
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३ प्रम्वम्ि हस्तान्तिण तथा प्रम्वम्ि पहुचाँको लाम्ग सहजीकिण        

४ बजािीकिणमा सहर्ोग       

५ व्र्ावसाम्र्क पिामिय       

६ स्तिोम्न्त हुने कुल उद्यमीको सङ्र्ा       

(ग) िोजगािी सजृना हुने कुल सङु् ख्र्ा        

१ नर्ााँ उद्यमीबाट   िोजगािी  श्रजृना  हुने सङ्र्ा       

२  स्तिोम्न्तबाट   थप  िोजगािी  सजृयना  हुने सङ्र्ा       

(३) गिीबीको िेखाबाट मालथ आउने लघु उद्यमीको सङु् ख्र्ा       

  जभमा बजेट:       

 

नोट:- कायशयोजना तयार िदाश नयााँ ्यमकमी श्रजृनाको लागि प्रगत ्यमकमी कगम्तमा रु. ३०,०००/-, स्तरोगन् तको लागि प्रगत ्यमकमी कगम्तमा 

रु.१५,०००/- र प्रगत साझा सउगव ा केन्रको लागि कगम्तमा रु.१०,००,०००/- को दरले बजेट गवगनयोजन िनउश पनेर् । 

 

 

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

तर्ाि गने लसफारिस गने स्िीकृत गने 

... ... ... ... शाखा प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृत 
अध्र्ि, 

उद्यम लिकास सलमलत 
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अनुसचूी -४ 

(दफा २५  को उपदफा २ संग सभबम्न्ित) 
 

लघु उद्यम लिकास (मेड) मोडेल 

लघ ुउद्यम म्वकास (मेड) मोडेल सभिाव्र् बजाि, उद्यमीहरूको माग ि उद्यम म्वकासको सभिावनाको आिािमा 

उद्यम म्वकास गरिन ेअविािणामा आिारित छ । र्स मोडेल अनसुाि कुनै पम्न िेत्रमा उद्यम म्वकास गनयको लाम्ग 

तीनवटा पिहरूको म्वश् लेषण गनुय पछय, जस अन्तगयत लम्ित समहूको चाहना, उनीहरूको चाहना बमोम्जमको 

उद्यमको लाम्ग आवश्र्क स्रोत स्थानीर् स्तिमै उपलब्िता ि सभिाम्वत उद्यमबाट उत्पादन हुन ेवस्तुको बजािको 

सभिाव्र्ता पदयछन ् । र्स अविािणामा मुर् गिी बजाि मागको अवस्थालाई म्वश् लेषण गिी बजािको 

समु्नम्श् चतताको आिािमा मात्र उद्यम म्वकासको लाम्ग थप प्रम्क्रर्ाहरू प्रदान गरिन्छ । उद्यम म्वकासको लाम्ग 

उद्यमीहरूको माग, बजाि सभिाव्र्ता, कच्चा पदाथयमा आिारित िहिे उद्यम म्वकासको सभिाव्र्ता हिेेि मात्र 

उद्यम म्वकासको कार्यक्रमहरू िरुु गरिन्छ । (म्चत्र न.ं-१ हनेुयहोस ्)  

 

Venn Diagram (िोटी लचर) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                  लचर नं.-१ 

 

 

 

 

उद्यमीहरूको श्रजृना ि म्वकास कसिी गने िन् ने हालसभमको म्सकाई, अनिवु ि सफलतापवूयक गरिएको प्रर्ासबाट 

उद्यमीहरूलाई एकीकृत सेवा अविािणा (Integrated Service Approach) अन्तगयत सहर्ोग गिी म्दगो उद्यम 

म्वकास गनय सम्कन्छ िन् न े प्रमाम्णत िएको छ । र्स अविािणा अन्तगयत म्वगतको अनिुवबाट प्रमाम्णत 

िेसकेको प्रम्क्रर्ाहरू जस्तै: उद्यम म्वकासको लाम्ग सामाम्जक परिचालन, उद्यमिीलता म्वकास, सीपमलूक 

ताम्लम, म्वत्तमा पहुाँच, उपर्कु्त प्रम्वम्ि, बजािीकिण, व्र्ावसाम्र्क पिामिय ि उद्यमको स्तिोम्न् तको साथै उद्यम 

म्वकासको लाम्ग नीम्तगत वाताविण म्नमायणमा म्निन्ति जोड म्दन ुपनछे (हिेौं, म्चत्र न.ं-२) । 

 

वजार माग: 
स्थानिय, 
राष्ट्रिय र 
अन्तराष्ट्रिय 

 लक्षित समूहको  
चाहिा तथा माग   

उद्यम 
ववकास
को 
काययिेत्र 
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लघु उद्यम लिकास मोडेलको प्रारप 

 

 
लचर नं.-२ 

 

 

उद्यमिीलता म्वकासको लाम्ग चिणवर्द् रूपमा म्वम्िन् न ६ वटा चिणहरूमा व्र्ावसाम्र्क सेवा प्रदान गनुय पन े

हुन्छ । र्ी चिणहरूमा गरिन ेकार्यहरूको म्वविण छोटकिीमा तल प्रस्ततु गरिएको छ । 
  

१. उद्यम लिकासको लालग सामालजक परिचालनः  

र्स चिणमा उद्यम गनय ेच्छुक समदुार्लाई उद्यमी समहूमा आवर्द्ता गिाई उद्यमसाँग सभबम्न्ित पिहरूको 

बािेमा छलफल गने, उद्यम स्थापनाको लाम्ग उत्पे्ररित तथा नतेतृ्व म्वकास गने कार्य गरिन्छ । र्सको 

अम्तरिक्त उद्यम म्वकासको लाम्ग सभिाव्र् स्रोतहरूको म्वश् लेषण गन,े सभिाम्वत उद्यमीहरू छनौट गने तथा 

बजािको सभिावनाको िते्रहरूको पम्हचान गने जस्ता कार्यहरू समेत गरिन्छ । 
 

२. उद्यमशीलता लिकासः  

सभिाम्वत उद्यमीहरूको छनौट पश् चात् उनीहरूलाई उद्यम गनयको लाम्ग तत्पिता ल्र्ाउन, जोम्खम म्लन, 

उद्यमिील सोच म्वकास गनय, उद्यम गनयको लाम्ग उत्प्रिेणा गिाउने लगार्त व्र्वसार्लाई िरुु तथा सञ् चालन 

गनयको लाम्ग व्र्ावसाम्र्क सीप समेत प्रदान गरिन्छ । उद्यमिीलता म्वकासको लाम्ग अन्तिायम््िर् श्रम 

सङ्गठनले तर्ाि गिेको उद्यमिीलता म्वकास प्र्ाकेज सभबन्िी "आफ्नो व्र्वसार् िरुु तथा सिुाि गनुयहोस ्

(Start and Improve Your Business, SIYB) ताम्लम" प्रदान गरिन्छ । र्स प्र्ाकेजमा ४ प्रकािको 

ताम्लमहरू क्रमिः Training of Potential Entrepreneurs (ToPE), Training of Starting 

Entrepreneurs (ToSE), Training of Existing Entrepreneurs (ToEE) ि Training of 
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Growth Enterprise (ToGE) प्रदान गरिन्छ । नर्ााँ उद्यमी श्रजृनाको लाम्ग ToPE ि ToSE ताम्लम 

प्रदान गरिन्छ । ताम्लमको अन्त्र्मा सहिागीहरू उद्यम गनयको लाम्ग तर्ाि िई उद्यमको छनौट गिी त्र्सको 

िरुुवात तथा व्र्वस्थापन गनयको लाम्ग प्रम्िम्ित हुन्छन ्। साथै छनौट गिेको उद्यमको व्र्ावसाम्र्क र्ोजना 

समेत तर्ाि गरिन्छ जसमा उद्यमको बजािको सभिावना, बजाि र्ोजना, उत्पादन र्ोजना, खचय, कुल पजुी ाँको 

एकीन ि र्सको स्रोतको व्र्वस्थापन तथा उद्यमको नाफा नोक्सानको म्वश् लेषण गरिन्छ । 
 

 

 

  

 

३. प्रालिलिक सीप लिकास ताललमः  

सभिाम्वत उद्यमीले उद्यमिीलता म्वकास ताम्लम पश् चात ् उद्यमको छनौट, आवश्र्क कच्चा पदाथयको 

लेखाजोखा, व्र्ावसाम्र्क र्ोजनाको म्नमायण ि उद्यम गनय चाम्हन े पुंम्जको कसिी व्र्वस्थापन गने िन् न े

सोचको म्वकास पश् चात मात्र प्राम्वम्िक सीप म्वकासको ताम्लम प्रदान गरिन्छ । व्र्ावसाम्र्क र्ोजनाको 

आिािमा छनौट िएको उद्यमको लाम्ग चाम्हने आवश्र्क प्राम्वम्िक सीप म्वकास प्रदान गरिन्छ । 

नम्तजामलूक सीप म्वकास ताम्लम प्रदान गरिने हुाँदा ताम्लम पश् चात ् उद्यमीहरूमा गणुस्तिीर् वस्तु तथा 

सेवाहरू उत्पादन गनय सक्न ेप्राम्वम्िक सीप िमताको म्वकास हुन्छ । पिभपिागत सीपमा आिारित उद्यमको 

छनौट गिेको अवस्थामा पम्न थप सीप म्वकास ताम्लमको व्र्वस्था गनुय पने हुन्छ । 
 

 ४. लित्तीर् पहुँचः  

व्र्ावसाम्र्क र्ोजनाको आिािमा आवश्र्क कुल पूंजीको लाम्ग स्वलगानी तथा ऋणको समेत 

आवश्र्कता हुन्छ । उद्यमिीलता म्वकास िनेको व्र्ावसाम्र्क जोम्खम समते म्लन सक्ने िमता हुन े

िएकोले उद्यमीहरू ऋण प्राप् त गनय ेच्छुक हुन्छन ्। र्सको लाम्ग म्वत्तीर् सेवा प्रदार्कहरूसाँग समन्वर् गिाई 

ऋणको व्र्वस्थापन गनय सहजीकिण गरिन्छ । उद्यमिीलता म्वकासको ताम्लम म्दाँदा न ै उद्यमीहरूलाई 

व्र्वसार् सञ् चालन गनय ऋण म्लनपुछय ि वस्त ुवा सेवा उत्पादन गिेि ऋण म्तन ेवा नाफा आजयन गन ेकुिामा 

उत्प्रेिणा गरिएको हुन्छ । 
 

५. उपर्िु प्रलिलिमा पहुँचः  

उपर्कु्त प्रम्वम्िले उद्यमीको उत्पादकत्वमा वमृ्र्द् गनुय, प्रम्त्पिीहरूको वस्तुसाँग गणुात्मक रूपमा प्रम्त्पिाय 

गनय तथा उत्पादन लागतमा कमी ल्र्ाउने गदयछ । तसथ्य उद्यमको प्रकृम्तको आिािमा उद्यमीहरूलाई उपर्कु्त 

प्रम्वम्िहरूको बािेमा जानकािी, पहुाँच तथा त्र्सको सञ् चालनको लाम्ग सहजीकिण गरिन्छ । प्रम्वम्िहरू 

लागत साझदेािीमा हस्तान्तिण गरिन्छ । सिकािी अनदाुनको उम्चत प्रर्ोगको लाम्ग उपर्कु्त प्रम्वम्िमा 

लगानी गनय सम्कन्छ । उद्यम सञ् चालन गनय प्रम्वम्ि (मेम्सन औजाि) को आवश्र्कता हुन्छ, त्र्सैले 

उद्यमीहरूलाई उपर्कु्त प्रम्वम्िमा पहुाँच परु् र्ाउन मद्दत गनुय पने हुन्छ । 
  

६. बजािीकिण तथा व्र्ािसालर्क पिामशयः  

उद्यमीले उत्पादन  िरुु गिे  पश् चात ्उत्पाम्दत  वस्तुको बजािीकिण  गनुय  सबिैन्दा  महत्त्वपणूय पि  हो । र्सको  लाम्ग उत्पाम्दत 

वस्तुहरूको  Buy Back Guarantee, Business to Business Linkage गने लगार्त  बजाि  प्रवर्द्यनको  लाम्ग Grading,  

packaging,  labeling,  branding  जस्ता  कृर्ाकलापहरूमा  समते सहजीकिण  गरिन्छ  ।  उल्लेम्खत  छ  वटा  चिणहरूमा  
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एकीकृत ि क्रमबर्द् सेवा प्रवाह गिे पश् चात ्उद्यमिीलताको िमता म्वकास गिी सभिाव्र् लघ ुउद्यमीहरूलाई उद्यमीको रूपमा 

तर्ाि गनय सम्कन ेमान्र्ता नै र्स लघ ुउद्यम म्वकास (मडे) मोडेलको म्सर्द्ान्त हो । नर्ााँ श्रजृना िएको उद्यमीहरूलाई  उद्यमको 

िरुुवात  पश् चात ्म्निन्ति  रूपमा अनगुमन  गिी  त्र्सको  आिािमा  आवश्र्क पिामिय तथा अन्र् सेवाहरू प्रदान गद ैउद्यमलाई 

स्तिोम्न् त गिी म्दगोपनको अवस्थामा  परु् र्ाउन  समते  र्स  मोडेलको  म्विेषता  िहकेो  छ  । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसचूी -५ 

(दफा १८ को उपदफा (२) साँग सभबम्न्ित) 

घि परििाि सिेिण फािामहर (फािाम ए, बी ि सी) 

 

घि परििाि सिेिण फािाम – ए (Form A) 

(सब ैघि परिवािको लाम्ग) 

प्रश् नािली नभबिः 

१) घििुिी लिििण  

प्रदिेको नाम / नभबि: म्जल्ला:  गाउाँपाम्लका: बजाि केन्र: 

वडा नभबि:  बस्तीको नाम:  घि मलूीको नाम: 
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जातीर् समहू: जाम्त:  

िमय: तपाईकंो परिवािको आम्थयक अवस्था कस्तो छ िन् ने सोच्नहुुन्छ 

? 

(क) घि परििाि सभबन्िी लिििण िनुयहोसु्,- 

 (२) परििािको सर्दस्र्को िोगचलनमा िहेको जग्गा जलमनको लिििण 

स्िालमत्िको 

लकलसम 

खेत  

(िोपनी/लिगाहा) 

बािी  

(िोपनी/लिगाहा) 

घडेिी 

(िोपनी/लिगाहा) 

जङु् गल 

(िोपनी/लिगाहा) 

अन्र् 

(िोपनी/लिगाहा) 

जभमा 

(िोपनी/लिगाहा) 

आफ्नो म्नजी       

मोही कमाएको       

बटैर्ा       

ऐलानी, सिकािी       

गुठी       

जभमा िेत्रफल       

अरूलाई कमाउन 

म्दएको 

      

(३) (क) पशुिन सभबन्िी लिििण 

स्िालमत्ि 

लकलसम 

आफ्नो आफँैले 

पालेको सङु् ख्र्ा 

अरको आफूले 

पालेको सङु् ख्र्ा 

अनुमालनत 

मूल्र् (र.) 

अलघल्लो साल 

लबक्री गरिएको 

सङु् ख्र्ा 

पशुिनको लबक्रीबाट 

अलघल्लो िषय िएको 

आभर्दानी (र) 

गाई      

गोरू बाछी      

पाडो िैंसी      

पाडी िैंसी      

िेडा च्र्ाङ्ग्रा      

खसी बाख्रा      

सुाँगुि बङ्गुि      

हााँस कुखिुा      

घोडा, खच्चि      

खिार्ो      

माछा (ििुा छाडेको)      

पिेवा      
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अन्र्      

(३) (ख) अलघल्लो साल गरिएको रु्दग्िजन्र् तथा मासजुन्र् पर्दाथयको लबक्री लिििण:- 

रु्दि लबक्रीबाट िएको 

आभर्दानी (र.) 

रु्दिजन्र् पर्दाथय (घ्र्ू, बटि, लमठाई) को 

लबक्रीबाट िएको आभर्दानी (र.) 

अण्डा लबक्रीबाट िएको 

आभर्दानी (र) 

माछा तथा मास ुलबक्रीबाट 

िएको आभर्दानी (र) 

    

(४) गत िषय िएको कृलष उब्जनी सभबन्िी लिििण:- 

बालीको 

प्रकाि 

बाली लगाइएको 

िेरफल 
इकाई 

कुल उब्जनी 

के.जी. 

आफूले उपिोग गिेको 

अनुमालनत िकम (र.) 

लबक्री गिेि िएको आभर्दानी 

िकम (र.) 

िान      

गहुाँ      

मकै      

कोदो      

जौ      

आलु      

तेलहन      

दलहन      

तिकािी      

उख ु      

अदवुा      

लसनु      

बेसाि      

फापि      

कागुनो      

म्चनो      

अन्र्      

      

(५) गत िषय िएको फलफूल उत्पार्दन सभबन्िी लिििण:- 

फलफूलको 

प्रकाि 

फलफूल 

िोलपएको 

िेरफल 

इकाई 
फल लाग्ने 

िृि सङु् ख्र्ा 

फल नलाग्ने 

िृि सङु् ख्र्ा 

फलफूल 

उत्पार्दन 

केजी 

फलफूल लबक्री 

परिमाण केजी 

फलफूल लबक्रीबाट 

िएको आभर्दानी िकम 

(र) 

सनु्तला        

कागती        

ज्र्ाम्मि        
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जनुाि        

स्र्ाउ        

अनाि        

अङ्गिु        

केिा        

आाँप        

मेवा        

म्नबवुा        

म्लची        

नास्पाती        

आलुबखडा        

िोगटे        

अन्र्        

(६) उद्यम सभबन्िी लिििण (उद्यम गिेको िए) 

उद्यमको नाम उद्यमको उत्पार्दन उद्यम बाट हुने िालषयक आभर्दानी (रु.) 

   

(७) घिको लस्थलत सभबन्िी लिििण (उपर्ुि कोठामा लचनो लगाउनुहोसु् ) 

घिको स्वाम्मत्वको प्रकाि     आफ्नै        िाडामा       घिम्वम्हन         अरूको ििण 

घिको म्ित्ताको प्रकाि     ढुंगा/माटो     ईटा/माटो    ढुंगा/म्समेन्ट           ईटा/म्समेन्ट     

    बााँस / पिाल / हााँगा      जस्ता 

घिको छानाको प्रकाि     खि / पिाल      म्समेन्टेड       जस्ता / टार्ल / स्लेट 

घिको तल्लाको सङ्र्ा: कोठाको सङ्र्ा: घिको लभबाे (म्फट):  घिको चौडाे (म्फट): 

    

(८) घिार्सी सिसामानको लिििण 

सामाग्री 
स

ङु् ख्र्ा 

खरिर्द 

मूल्र् 
सामाग्री 

स

ङु् ख्र्ा 

खरिर्द 

मूल्र् 
सामाग्री सङु् ख्र्ा 

खरिर्द 

मूल्र् 

िेम्डर्ो   िंम्गन म्टिी   श्र्ामश्वेत म्टिी   
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बर्लगाडा   साेकल   मोटिसाेकल   

िर्ाक्टि   पम्भपङ सेट   कलिािा   

फम्नयचि   
चािा काट्ने 

मेम्सन 
  म्सलाउन ेममे्सन   

सोलाि सेट   घट्ट   क्र्ामिा   

(९) तपाईकंो परििािलाई िषयिरि आिश्र्क खाद्यान् न कसिी पलूतय हुन्छ ? 

आफ्नै उत्पादनबाट 

(मम्हना) 

ब्र्पािबाट 

(मम्हना) 

ज्र्ाला 

मजदिुीबाट 

(मम्हना) 

अै ाँचोपै ाँचो 

सापटीबाट 

(मम्हना) 

ऋण-उिािोबाट 

(मम्हना) 
जभमा (मम्हना) 

     १२ 

(१०) तपाईकंो परििािले ललएको ऋण सभबन्िी लिििण:- 

ऋणको श्रोत 

(बैङु् क, 

लित्तीर् ससं्था, 

सहकािी) 

ऋण 

ललएको 

लमलत 

ऋण 

िकम 

(रु.) 

ऋणको 

िालषयक 

ब्र्ाजर्दि 

ऋण ललनुको 

कािण- (उपिोग 

िा आर्आजयन) 

लतरिसकेको 

ऋण िकम 

(रु.) 

लतनय बाँकी 

ऋण िकम 

(रु.) 

ऋण 

नलतनुयको 

कािण 

ऋण लतने 

र्ोजना 

गरिएको 

लमलत 

         

 

(११) थप घिार्सी प्रश् न (उपर्िु कोठामा लचनो लगाउनुहोसु् ) :- 

खाना पकाउन प्रर्ोग हुने ेन्िन 
   दाउिा         गईुठंा       मरट्टतेल    छ्वाली पिाल      म्बजलुी      सौर्य उजाय    

गोबि ग्र्ास    एलपी ग्र्ास 

खाना पकाउन दाउिाको प्रर्ोग गन ेगिेको िए, चलु्होको प्रकाि    पिभपिागत    सिुारिएको 

खाने पानीको स्रोत   पाेपको पानी      ट्र्वुवेल      कुवा     मलू   खोला नदी 

खानपेानी ल्र्ाउन लाग्ने समर् (म्मनेटमा)  

 

(१२) तपाईकंो परििािमा ५ िषयमुलन उमेिको बालबाललकालाई कलत पटक झाडापखाला लागेको छ ? 

झाडापखाला लागेको १ 

वषय ममु्नको म्ििकुो 

सङ्र्ा 

झाडापखाला लागेको ५ वषय 

ममु्नको बालबाम्लकाको सङ्र्ा 

५ वषय ममु्नको बालबाम्लकालाई हालसभम कम्त पटक 

झाडापखाला लाग्र्ो ? 

   

(१३) तपाईकंो परििािमा खोप लगाउन छुटेका बालबाललकाको सङु् ख्र्ा 

५ वषयममु्नका बाम्लकाको सङ्र्ा ५ वषयममु्नका बालकको सङ्र्ा 
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(१४) लिद्यालर् जान छोडेको िा जाँरै्द नगएको बालबाललकाको सङु् ख्र्ा :- 

म्वद्यालर्मा िनाय निएका 

६ दमे्ख १२ वषयसभमका 

बाम्लकाको सङ्र्ा 

म्वद्यालर्मा िनाय 

निएका ६ दमे्ख १२ 

वषयसभमका बालकको 

सङ्र्ा 

म्वद्यालर्मा िनाय निएका वा 

पढाे छाडेका १३ दमे्ख १७ 

वषयसभमका म्किोिीको सङ्र्ा 

म्वद्यालर्मा िनाय निएका वा 

पढाे छाडेका १३ दमे्ख १७ 

वषयसभमका म्किोिको सङ्र्ा 

    

 

(१५) तपाईकंो परििािमा लिगत ५ िषयमा िएको लशशु तथा मातृमृत्र्ुको लिििण:- 

म्निन िएको म्िि ु(१ वषय ममु्नको) सङ्र्ा मातमृतृ्र्कुो सङ्र्ा 

  

(ख) घिपरििािको सर्दस्र् सभबन्िी लिििण िनुयहोसु्  

(१६) परििािको सर्दस्र्को लिििण :- 

पिूा नाम जन्मम्मम्त 
म्लङ्ग  

(म./प.ु) 
फोन 

वैवाम्हक 

अवस्था 

अपाङ्गता 

(छ/छैन) 

घिमलूीसाँगको 

सभबन्ि 

म्ििा / िैम्िक 

स्ति 

        

        

        

प.ु: परुुष, म.: मम्हला, म्न.: नििि, प्रा.: प्राथम्मक सािि, मा.: माध्र्म्मक, उ.: उच्च म्ििा, अ.: अध्र्र्नित 
 

१७) परििािको १६ िषयिन्र्दा मालथको सर्दस्र्को पेशा सभबन्िी लिििण :- 

पूिा नाम 
मुख्र् पेशाको लालग १ ि सहार्क पेशाको लालग २ लेख् ने लघु उद्यममा रलच (छ 

/ छैनु्) कृलष व्र्ापाि उद्योग/उद्यम नोकिी श्रलमक 

       

       

       

       

       

 

(१८) कामको खोजीमा िहेको १६ िषय िन्र्दा मालथको परििािको सर्दस्र्को लिििण:- 

पूिा नाम सीप 
सीपको 

लिििण 

हाल गरििहेको 

कामको प्रकाि 

इच्छाएको कामको 

लिििण 

काम खोज्न 

थालेको लमलत 
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(१९) परििािको १६ िषयिन्र्दा मालथको सर्दस्र्को बसाईसंिाई सभबन्िी लिििण:- 

पूिा नाम 
बसाई ंसिेको 

लमलत 

सर्दस्र् बसाई ं

सनुयको कािण 

बसाईसंिाइको लकलसम 

(लचनो लगाउनुहोसु् ) 

फकय ने गिी नफकय ने गिी 

     

     

(ग) परििाि तथा परििािका सर्दस्र्को आभर्दानी ि खचय सभबन्िी लिििण िनुयहोसु् । 

(२०) ज्र्ाला-मजरु्दिी (हरिा) मा सलंग्न िहेको १६ िषयिन्र्दा मालथको परििािको सर्दस्र्को लिििण:- 

पूिा नाम 
कामको प्रकाि 

(कृलष /गैह्र कृलष) 

खाद्यान्नको लालग 

काम गिेको लर्दन 

सङु् ख्र्ा 

प्राप् त खाद्यान्नको 

अनुमालनत मुल्र् 

(रु.) 

नगर्दको लालग 

काम गिेको लर्दन 

सङु् ख्र्ा 

नगर्दको लालग कामबाट 

प्राप् त कूल िकम (रु.) 

      

      

      

 

(२१) परििािको आभर्दानी सभबन्िी प्रश् नहरु :- 

(मालथ उल्लेख िइसकेको कृलष, पशुपालन, रु्दि, फलफूल, ज्र्ाला मजरु्दिी, उद्यम व्र्िसार् बाहेक) 

तलब ित्ताबाट प्राप् त 

िकम (रु.) 

पेन्सनबाट प्राप् त 

िकम (रु.) 

िाडाबाट प्राप् त 

िकम (रु.) 

छोिाछोिी वा ेिम्मत्रबाट प्राप् त 

िकम (रु.) 

अन्र् आभदानीबाट 

प्राप् त िकम (रु.) 

     

     

     

२२) परििािको खचय सभबन्िी लिििण :- 

खाद्यान् नको लालग 

िएको खचय 

िकम (रु.) 

लत्ता कपडाको 

लालग िएको 

खचय िकम 

(रु.) 

लशिाको 

लालग 

िएको खचय 

िकम (रु.) 

स्िास्थ्र्को 

लालग 

िएको खचय 

िकम (रु.) 

घि िाडा िा 

ममयतका लालग 

िएको खचय िकम 

(रु.) 

चाडपियको 

लालग िएको 

खचय िकम (रु.) 

फुटकि खचय 

िकम (रु.) 
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जानकािी म्दनेको नाम :  

अन्तवायताय म्लनेको नाम :  

अन्तवायताय म्लनेको सही :  

म्मम्त: स्थान: 
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घि परििाि सिेिण प्रश् नािली 

फािाम-बी (Form B) 

(बेिोजगाि वा सभिाम्वत उद्यमीहरूका लाम्ग) 

प्रश् नावली नभबि:      

लघ ुउद्यमी बन् न ेच्छुक व्र्म्क्तको नाम:  

घिििुी नभबि: प्रदिे नाम / नभबि: 

म्जल्ला: 

 

महानगिपाम्लका / उपमहानगिपाम्लका / नगिपाम्लका / 

गाउाँपाम्लका: 

वडा नभबि: बस्तीको नाम: बजाि केन्र: 

 

सभिालित उद्यमीसगँ सोलिने प्रश् नहर :- 

उपर्ुि कोठामा लचनो लगाउनुहोसु् :- 

प्र.नं. प्रश् न इच्छुक व्र्लिको उत्ति 

१ 
उद्यमिीलता प्रम्तको रूम्च /प्राथम्मकता (१ सबैिन्दा 

बढी, ३ सबैिन्दा कम) 

१ २ ३ 

   
 

२ िैम्िक स्ति 
म्नििि 

प्राथम्मक 

सािि 
माध्र्म्मक 

उच्च 

म्ििा 
अध्र्र्नित 

     
 

३ अनिुव 
उद्यमी जाम्गिे ज्र्ालादािी बेिोजगाि 

    
 

४ उद्यम गनय चाहनकुो मलू उत्पे्रिणा 
स्वावलभबी हुन पैसा कमाउन आत्मम्नियि बन्न 

   
 

५ 
उद्यम िरुु गनयको लाम्ग आवश्र्क मध्रे् कम्त िकम उपलब्ि 

छ ? 

पिैू आिा थोिै 

   
 

६ परिवाि तथा नातागोतामा कसैले उद्यम गनुय िएको छ ? 
आमाबुवा आफन्त साथीिाे कसैले छैन 

    
 

७ 
उद्यम िरुु गनयको लाम्ग चाम्हने सीप, कला, खबुी वा 

अनिुव छ ? 

छ छैन 

  
 

८ नैम्तक समथय वा प्रोत्साहन छ ? 
िेिै पर्ायि थोिै 

   
 

९ 
कुनै संस्था, समहू वा सहकािीको सदस्र्ता म्लनु 

िएको छ ? 

छ छैन 
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१० उमेि समहू 
१६-२२ २३-३० ३१-४० ४१-५० ५१-६० 

     
 

११ िरुु  गनय  चाहकेो  उद्यमको  स्थानीर्  माग  छ  ? 
छ छैन 

  
 

१२ िमता म्वकास सभबन्िी ज्ञान छ ? 
छ छैन 

  
 

१३ 
उद्यम स्थापना गनय आवश्र्क पिेमा बसाई ाँ सनय 

तर्ाि हुनहुुन्छ ? 

छ छैन 

  
 

१४ 
व्र्ापािीक सीप छ ? 

(पािभपरिक वा व्र्ावसाम्र्क) 

  छ छैन 

  
 

१५ 
उद्यम िरुु गनय चाम्हने िकम कुन स्रोतबाट 

जटुाउनहुुन्छ ? 

आफैाँ परिवाि नातागोता सहकािी बैङ्क ऋणदाता साथीिाे 

        

१६ 
उद्यमबाट हुने आभदानीलाई कसिी प्रर्ोग गनुय 

हुन्छ ? 

उत्पादनमलूक (व्र्वसार्) अन्र् 

(बचत) 

अनतु्पादक (खपत) 

   
 

१७ 
तपाई ाँले उद्यम  िरुु  गनुय हुन्छ  िन ेि  परिवािका  सदस्र्हरू  

ढुक्क हुनहुुन्छ ? 

छ छैन 

  
 

१८ 
उद्यम /व्र्वसार्  सञ् चालन  गन े स्थानका  बािेमा  सोच्न ुिएको   

छ ? 

छ छैन 

  
 

१९ आवश्र्क  िौम्तक  सहर्ोग  परिवािबाट  प्राप् त  हुन्छ ? 
अम्िकतम मध्र्म न्र्ूनतम 

   
 

२० कुनै ताम्लममा  िाग  म्लन ुिएको  छ ? 
छ छैन 

  
 

 

जानकािी म्दनेको नाम :  

अन्तवायताय म्लनेको नाम :  

अन्तवायताय म्लनेको सही :  

म्मम्त : ... ... .../ .../ ... 

स्थान : 
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घि परििाि सिेिण प्रश् नािली,  

फािाम-सी (Form C) 
 

(मौजदुा उद्यमको बािेमा थप जानकािीका लाम्ग) 

प्रदिे :                   म्जल्लाः                                न.पा./गाउाँपाम्लका : 

वाडय नं. :                                                    वस्तीको नामः 

 ग्रामीण बजाि केन्र/बजाि केन्रः  

घिििुी नं :  

 

उद्यमीको नाम :  

उमेि :                                           म्लङ्ग :  म./प.ु/अन्र् 

जाम्त :                                      िमय : 

म्ववाम्हत /अम्ववाम्हत : म्ववाम्हत/ अम्ववाम्हत/ म्वििु/ म्विवुा/ छुरट्टएको/ पािपाचकेु गिेको । 

 

१. पृ्  ठिमू्म 

१.१ उद्यमीको िैम्िक स्ति ............................................................ 
 

१.२ सीप .............................................................................. 
 

१.३ म्लएको ताम्लम ............................................................................ 

 

   २. उद्यम/व्र्वसार्को म्वविण 

२.१ उद्यम/व्र्वसार्को नाम  

२.२ गम्तम्वम्िको प्रकाि  

२.३ व्र्वसार् िरुु म्मम्त  

२.४ उद्यममा काम गनेको सङ्र्ा  

         (क) परिवािबाट .....    (ख) बाम्हिको...... (ग) जभमा .......... । 
 

नोट:- र्म्द एकै व्र्म्क्तको एक िन्दा बढी उद्यम-व्र्वसार् िएमा छुट्टा छुटै्ट फािाम ििी एकै ठाउाँमा 

नत्थी गनुय पनेछ। 

3. स्वाम्मत्व 

उद्यमीको आफ्न ै   

साझेदािी             

पारिवारिक       

सहकािी          

अरुको िाडामा         

(lease मा) 

 

4. प्रस्तुत व्र्वसार् गनय तपाईलें कहाबाट प्रिेणा पाउनिुर्ो ? 
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बबुा    आमा         नातेदाि       ताम्लम/म्ििा    

साथी  पिभपिागत    आफ्नै छनोट  अन्र् .............  

 

5. तपाईलें आफ्नो उद्यममा कुन प्रकािको कच्चा पदाथय प्रर्ोग गनुय हुन्छ  ?  

५.१ प्रर्ोग हुने कच्चा पदाथयको नाम : ______________________________ 

५.२ कच्चा पदाथयको आपमू्तय अवस्था : 

     वषयिरि प्राप् त हुन_े_________ 

     मौसम अनसुाि प्राप् त हुन े(कुन कुन मम्हना)__________ 

     कम्हले काहीं मात्र__________ 

     मौसम अनसुाि प्राप् त िए पम्न वषय िरि पगु्न_े_________ 

५.३ कच्चा पदाथय म्लन कहा जानहुुन्छ ? 

 (क) ठाउाँको नाम  ________ (ख) कम्त टाढा पछय ? _____ म्क.म्म. 

 (ग) वषयमा कम्त पटक जानहुुन्छ ?______(घ) आउने जाने खचय ? _________ 

 (ङ) एक पटकमा कम्तको खरिद गनुयहुन्छ ? __________ 

५.४ कच्चा पदाथयको आपमू्तयमा िएको मुर् समस्र्ाहरू 

 (१) __________________________________________________ 

 (२) __________________________________________________ 

 (३) __________________________________________________ 

 (४) __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

६. उद्यमका लाम्ग उपलब्ि स्रोतको म्वविण : 

६.१ तपाईकंो उद्यमको पूाँजीको स्रोत के के हुन ? 

स्रोत स्रोतस्थल   
जभमा 

रु. 

ऋण ललएको िएमा सोको लिििण अलन्तम पटक 

प्रर्ोग गिेको 

लमलत 

व्र्ाज 

र्दि 
िुिानी रु. बाँकी रु. 

कलहले लतने 

र्ोजना छ ? 

आफ्नो म्नजी बचत 
       

परिवाि        

नातेदाि        
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स्थानीर् साहू 

महाजन 

       

गैि सिकािी 

संस्था 

       

सहकािी संस्था        

सामदुाम्र्क 

सङ्गठन 

       

बैङ्क        

अन्र्        

        

६.२ पूाँजीसाँग सभबम्न्ित िोगेका मुर् समस्र्ाहरू 

(१) __________________________________________________ 

(२) __________________________________________________ 

(३) __________________________________________________ 

(४) _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  ७. सेवा प्रदान गन ेउद्यमको हकमा 

सेवाको म्वविण 
ज्र्ाला म्लन ेअवम्ि सेवा प्रदान गने 

जभमा घि 

जभमा आर् जभमा वाम्षयक 

आर् रु. पटक दमै्नक माम्सक वाम्षयक म्जन्सी नगद रु. 

         
 
 

 

 ८. उत्पादन गने वस्तुहरूको म्वविण 

उत्पाम्दत वस्तकुो प्रकाि 
उत्पादन सङ्र्ा 

प्रम्त ेकाई उत्पादन मलू्र् रू. 
प्रम्त सिाह प्रम्त मम्हना 

    

    

    

८.१ उत्पादन प्रम्क्रर्ामा िहकेा मुर् समस्र्ाहरू 

(१) 
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(२) 

(३) 

८.२ उत्पाम्दत वस्त ुसभबन्िी मुर् समस्र्ाहरू 

(१) 

(२) 

(३) 

 

९. बजािीकिण 

तपाईकंो उत्पादन म्बक्री म्वतिण 

कसिी हुने गिेको छ? 

कहााँ लगिे 

बेच्ने 

(स्थान) 

वाम्षयक कम्त 

म्बक्री हुने 

(परिमाण) 

प्रम्त ेकाई 

म्बक्री मलू्र् 

कम्त (मलू्र्) 

उत्पादनको ओसाि 

पसािको खचय 

(रू.) 

उत्पादन स्थलबाटै म्बक्री     

स्थानीर् बजािमा आफैं  लग्ने     

सहकािी माफय त ्     

व्र्ापािी माफय त ्     

अन्र् ……………….     

 

१०. म्बक्री म्वतिण 

१०.१ उत्पाम्दत सामान कुन रूपमा बढी म्बक्री हुन्छ ?  नगद       उिािो   

१०.२ उिािोमा म्बक्री गने गिेको िए उठाउन कम्त बााँकी छ ?  रु. __________ 

१०.३ हालसभम उिािोमा कम्त िकम डुबेको छ ?   रु. _________ 

 

११. थप माग सभबन्िी म्वविण 

११.१ तपाईलें आफ्नो माल सामग्री बेम्चिहकेो ठाउाँिन्दा अन्र्त्रबाट थप माग िेिहकेो जानकािी पाउनिुएको,-            

छ    छैन   

११.२ पाएको छ िन ेठाउाँको नामहरू _______________________________ 

      ______________________________परिमाण । 

 

१२. म्बक्री म्वतिणमा हुन ेप्रम्तस्पिाय 

१२.१ तपाईकंो कुन कुन उत्पादनले कुन कुन ठाउाँमा कुन िेत्रबाट आउने सामग्रीसंग प्रम्तस्पिाय गनुयपछय ? 

प्रम्तस्पिायमा िहकेो उत्पादन 

सामग्रीको प्रकाि 

कुन ठाउाँको उत्पादनसाँग (Origin) प्रम्तस्पिाय हुने स्थल 
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१३. अन्र् उद्यमसाँगको अन्तिसभबन्ि 

१३.१ तपाईकंो  उत्पादनलाई  अरु  साना-घिेल ुउद्योगको उत्पादन गन ेकाममा  प्रर्ोग  हुन्छ  िन े? 

उत्पादनको कस्तो म्कम्समको काममा 

प्रर्ोग हुन े
प्रर्ोग हुने स्थल 

नाम परिणाम 

    

    

    

१४. तपाईकंो उत्पादनको म्बक्री (बजािीकिण) को मुर् समस्र्ाहरू 

   १. 

   २. 

   ३. 

   ४. 

१५. तपाईलें आफ्नो उद्यमबाट सिदि माम्सक आभदानी कम्त गनुयहुन्छ  ?  

रु. २०००-िन्दा कम  रु. २००१-५००० सभम      

रु. ५००१-७५०० सभम  रु. ७५०१-१०००० सभम  

  

रु. १०००१-१२५०० सभम  रु. १२५०० माम्थ   

१६. तपाईकंो उद्यम-व्र्वसार् सभबन्िमा िम्व्र्को र्ोजना के छ ? उल्लेख गनुयहोस।् 

नर्ााँ उत्पादन बजािमा ल्र्ाउन े  _____________________________ 

काम गन ेठाउाँ म्वस्ताि गने  _____________________________ 

काम गन ेठाउाँ साने  _____________________________ 

ताम्लम म्लने  _____________________________ 

नर्ााँ प्रम्वम्ि ल्र्ाउने  _____________________________ 

मेम्सन/उपकिण फेने  _____________________________ 

व्र्वसार् बन्द गने  _____________________________ 

अन्र्  _____________________________ 

 
 

१७. तपाई ंआफ्नो उद्यम/व्र्वसार्को उन्नम्तका लाम्ग कस्तो सहर्ोग होस ्िन् न ेचाहनहुुन्छ  ?  स्पि खलुाउनहुोस।् 

   (१) 

   (२) 

   (३) 
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सचूना म्दनेको नामः 

सचूना सङ्कलकको नामः 

सचूना सङ्कलकको सहीः 

म्मम्तः                                               स्थान: 
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अनुसूची -६  

(दफा १८   को उपदफा (४)  साँग सभबम्न्ित) 

बजाि प्रलिलि, श्रोत, िाताििण सभबन्िी लिश् लेषण फािामहर 

 

बजाि प्रलिलि, श्रोत, िाताििण सभबन्िी लिश् लेषण फािामहर (डी, इ, एफ, जी१, जी२) 

बजाि सभिाव्र्ता म्वश् लेषण फािाम डी 
 

(Form D) 

 

(स्थानीर् स्तिमा उत्पार्दन गनय सक्ने सामग्रीको पलहचानको लालग) 

पसलेको नाम:  

 

स्थान :  

फोन नं.: 

पसलको नाम: 

 

प्रदिे: 

म्जल्ला:        न.पा./गा.पा.:        वाडय: 

ग्रामीण बजाि केन्र/बजाि केन्रको नाम: 

प्रकाि : म्किाना स्टोि 

म्मम्श्रत स्टोि 

वस्तु म्विेषस्टोि 

� 

� 

� 

फेन्सी स्टोि 

हस्तकला सभबन्िी  

अन्र् िए खलुाउन े

� 

� 

� 

वगय : थोक व्र्ापािी 

सेल्स एजेन्ट 

अन्र् 

� 

�  

� 

खरुा व्र्ापािी 

औद्योम्गक ग्राहक 

� 

� 

स्थापना िएको म्मम्त: 
 

१. िस्तुको जानकािी : 
 

वस्तकुो नाम 
एक  पटकमा  खरिद  गने 

परिमाण (े काई/सङ्र्ा) 

दईु  पटकको  खरिदको  

फिक (हिा/मम्हना) 

आपमू्तयकताय

को सङ्र्ा 

आपमू्तयकताय

को  स्थल 

१. स्थानीर् उत्पादन     

२. िाम्् िर् उत्पादन 

(स्थानीर् बाहके)     

३. आर्ाम्तत वस्तु     
 
 
२. बजाि िते्र : 
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वस्तुको नाम 
म्बक्री िते्रको नाम 

व्र्म्क्त पसल व्र्म्क्त पसल व्र्म्क्त पसल व्र्म्क्त पसल व्र्म्क्त पसल 

           

           

३. बजाि म्स्थम्त : 

(क) बढ्दो वमृ्र्द् िएको वस्त ु
 

बढ्दो वमृ्र्द् िएको वस्त ु

वस्तुको नाम 

म्बक्री 

गत वषय प्रम्त मम्हना 

(सङ्र्ामा) 

र्स वषय प्रम्त मम्हना 

(सङ्र्ामा) 
म्बक्री बढ्नकुो कािण 

    

 (ख) घट्दो म्बक्री िएको वस्त ु: 
 

घट्दो म्बक्री िएको वस्त ु

वस्तुको नाम 

म्बक्री 

गत वषय प्रम्त मम्हना 

(सङ्र्ामा) 

र्स वषय प्रम्त मम्हना 

(सङ्र्ामा) 
म्बक्री बढ्नकुो कािण 

    

४. अपर्ायि आपमू्तय सभबन्िी सचूना : 
 

वस्तुको नाम वस्तुको म्कम्सम वा 

प्रर्ोग 

वस्तु वनाउन प्रर्ोग 

िएको सामग्री 

म्बक्री परिमाण हिा कम आपमू्तयको कािण 

     
 

५. थप गनय चाहकेो वस्त ु(नर्ााँ आपमू्तयकतायबाट) : 
 

नर्ााँ आपूम्तयकतायबाट खरिद गने 

वस्तुको नाम 

वस्तुको प्रर्ोग वा 

म्कम्सम 

चाहकेो परिमाण हिा/मम्हना (सङ्र्ामा) 
खरिद गने म्स्थम्त 

म्नर्म्मत मौसमी 

     

 

६. स्थानीर् स्तिमा लघ ुउद्यमबाट उत्पादन गिी म्बक्री गनय सम्कन ेवस्तु/म्कम्समहरू : 
 

ताम्लका (क) 
 

हाल म्बक्री िएको सामग्रीहरू उत्पादन गनय सम्कने 
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वस्तुको नाम 
वस्तुको म्कम्सम वा 

प्रर्ोग 

वस्तु उत्पादनमा लाग्न े

सामग्री 

चाहकेो परिमाण (प्रम्त 

मम्हना) 
खरिद गने म्स्थम्त 

     

 

ताम्लका (ख) 
 

हाल बजािमा िएका वस्तुहरू बाहके कुनै नर्ााँ वस्त/ुसामान उत्पादन गनय सम्कने 
 

वस्तु वा सामानको 

नाम 

वस्तुको प्रर्ोग वा म्कम्सम वस्तु उत्पादनमा 

लाग्ने सामग्री 

चाहकेो परिमाण (प्रम्त 

मम्हना) 

खरिद गने 

म्स्थम्त 

     

अन्तवायताय म्लनेको नाम  =============================  

अन्तवायताय म्दनेको नाम  ====================== 

दस्तखत  ======================================  

म्मम्त ============================ 
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सीप तथा उपर्िु ग्रामीण प्रलिलि सिेिण, फािाम इ 

Skills and Appropriate Rural Technology Survey 
 

(Form E) 
 

िेिहकेो सीपहरू ि स्थानीर् स्तिमा प्राप् त हुन ेउपर्कु्त ग्रामीण प्रम्वम्िहरू पम्हचानको लाम्ग  
 

To identify existing skills and locally available rural technology 
 

प्रश् नावली नं.................   Questionairre No…............ 

 

 प्रदिे :             म्जल्ला :               न.पा./ गा.पा.: 

वडा नं.:                          बस्तीको नाम : 

 ग्रामीण बजाि केन्र / बजाि केन्र : 

 गाउाँपाम्लका/नगिपाम्लका पम्हचान न.ं :                 घिििुी पम्हचान न.ं: 

   

अन्तवायता म्दने व्र्म्क्तको नाम :   

जाम्त : िमय :  

उमेि : म्लङ्ग : म/प/ुअन्र् 

म्ववाम्हत/अम्ववाम्हत :   

म्ववाम्हत/अम्ववाम्हत/म्वििु/म्विवुा/छुरट्टएको/सभबन्ि म्बच्छेद गिेको : 

पेिा :   
 
 

  म्जल्ला सदिमकुाम ि नगिपाम्लकाको हकमा बजाि केन्र िम्ननछे । 
 

(In the case of district it shall be called headquaters and in case of Municipality it 

will be called as market centre।) 
 

१. पिभपिागत तथा आिमु्नक सीप सभबन्िी जानकािी 

 (Information on traditional and modern skills) 
 

सीपको नाम कम्हले म्सकेको ? 
कम्हलेसभम प्रर्ोग िेिहकेो 

? 

सीप कहााँबाट म्सकेको 

? 

अझै प्रर्ोग गनय 

सम्कन्छ म्क ? 

(क) पिभपिागत सीप जस्तै : 

(a)  Indigenous Skills     

िान कुट्ने Rice Dehulling 
    

म्पठो म्पस्ने Grinding 
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मह काढ्ने Honey extraction 
    

बुनाे Weaving 
    

म्सलाे Stitching 
    

ग्रामीण उपचाि Healing 
    

आर्बेुद उपचाि Ayurvedic 

treatment     

झाि फूक ि झााँक्री Shamanism 
    

अन्र् (खलुाउने) Others 

(Specify)     

म्सलाे कटाे Tailoring     

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

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

 

सीपको नाम कम्हले म्सकेको? 
कम्हलेसभम प्रर्ोग 

िेिहकेो? 

सीप कहााँबाट 

म्सकेको? 

अझै प्रर्ोग गनय 

सम्कन्छ म्क? 

(ख) आिमु्नक सीप जस्तै: 

Modern Skills     

म्सलाे ि गामेन्ट  

Tailoring     

आिमु्नक मौिी पालन Modern 

beekeeping     

साबनु बनाउने 

Soap making     

म्टका बनाउन े

Tika making     

खवुा बनाउने 

Khuwa making     

बााँसको  सजावट  सामान  बनाउन े

Bamboo crafts making     

ढाका बनुाे  

Dhaka weaving     

अन्र् (खलुाउने) 

Others (Specify)     
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२. पिभपिागत तथा आिमु्नक उपर्कु्त ग्रामीण प्रम्वम्िहरू सभबन्िी जानकािी 

  (Information regarding traditional and appropriaite modern rural techonology) 

प्रम्वम्िको  नाम 

Name of the 

Technology 

कम्हल ेम्वकास  िएको? 

When 

developed? 

कम्हलेसभम  प्रर्ोग  

िे िहकेो? 

How long in use? 

प्रम्वम्ि  कहााँबाट  प्राप् त 

िएको ? 

Who transferred 

the technology? 

अझै प्रर्ोग  गनय 

सम्कन्छ  म्क ? 

Could be used 

further? 

(क) पिभपिागत ग्रामीण प्रम्वम्िहरू 

जस्तै 

Indigenous Rural 

Technologies 

    

पानी घट्ट Water Mill     

कोल Local Oil Expeller     

मोही पान Milk churner     

मढेुघाि Log Beehive     

आिन Blacksmithy     

म्ढकी Rice Dehuller     

जााँतो Grinder     

तान Handloom     

अचाि बनाउन ेPickle making     

क्र्ान्डी बनाउन ेCandy making     

म्मठाई बनाउन ेSweet making     

अन्र् खलुाउने Others Specify)     

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

 

प्रलिलिको नाम 

Name of the 

Technology 

कलहले 

लिकास 

िएको? 

कलहलेसभम प्रर्ोग 

िइिहेको? 

प्रलिलि कहाँबाट 

प्राप् त िएको?  

ऋझै प्रर्ोग गनय 

सलकन्छ लक?  

(ख) आिमु्नक ग्रामीण प्रम्वम्िहरू जस्तै : 

Improved Rural 

Technologies 

    

सिुारिएको घट्ट 

Improved Water Mills 
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िान कुट्ने म्मल 

Rice Mills 

    

सनु्िािा तेल म्मल 

Sundhara Oil Expeller 

    

आिमु्नक मौिीको घाि 

Modern Beehive 

    

म्वजलुीले म्पस्न ेमम्िन 

Power Grinder 

    

म्क्रम म्नकाल्ने मम्िन 

Cream Separator 

    

िेिा म्नकाल्ने मम्िन Raspador 

Machine 

    

पापड बनाउन ेमम्िन Papad Press     

टपिी बनाउन ेमम्िन Leaf Plate Press     

म्टका बनाउन े मम्िन Tika Dye 

Machine 

    

मह काढ्ने औजाि Honey Extractor     

सौर्य िम्क्तल ेसकुाउने Solar Dryer     

िागो कात्न ेमम्िन Spinner     

  
प्रम्वम्िको नाम 

Name of the 

Technology 

कम्हल ेम्वकास िएको ? 

When 

developed? 

कम्हलेसभम प्रर्ोग 

िे िहकेो? 

How long in use? 

प्रम्वम्ि कहााँबाट प्राप् त िएको? 

Who transferred 

the technology? 

ऋझै प्रर्ोग गनय सम्कन्छ म्क? 

Could be used 

further? 

ज्र्ाकाडय तान Jackard 

Handloom 

    

म्बको बन्द गने मम्िन Canning 

machine 

    

स्वीटि बुन्ने मम्िन  Sweater 

weaving Machine 

    

िील गने मम्िन Sealing 

machine 

    

अन्र्  ) खलुाउने (Others 

(Specify) 

    

 

नोट :- 

सचूना सङ्कलकको नाम (Name of information collector): _________________ 

सचूना सङ्कलकको सही (Signature of information collector): ______________ 

स्थान (Place): ____________________________ 

म्मम्त (Date): __________________ 
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श्रोत सिेिण फािाम "एफ" 
 

सभिाम्वत लघ ुउद्यमहरु/म्कम्सम/िोजगािी श्रजृना (बजाि, श्रोत ि सभिाम्वत उद्यमी बीचको म्वश् लेषणका 

आिािमा) 

ग्रामीण 

बजाि 

केन्र  

 

उद्यमका प्रकाि  
सभिालित 

उद्यमहरु  

श्रोतको 

उपलब्िता  

सभिालित ललित समूह  
५ िषयका 

लालग 

सभिालित 

उद्यमी  

५ िषयमा हुन 

सक्ने िोजगािी 

संख्र्ा  कृलष िन 
कलामा 

आिारित  

सेिामा 

आिारित  
मलहला  र्दललत  

आलर्दिासी 

जनजाती 
अन्र्  

             

 
  
नोट:- श्रोतको आङ्कलन गनयका लाम्ग समहू छलफल, समाजमा जानकाि व्र्म्क्तहरुसाँगको छलफल तथा  

अन्तम्क्रय र्ाको आिािमा गनुय पनेछ ।  
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लघु उद्यमका िाताििण प्रिाि सिेिण फािाम -जी१ 
 

प्रदिे : 

म्जल्ला : 

गाउाँपाम्लका/नगिपाम्लका :                       वडा नं.:-     

टोल/बस्तीको नाम : 

ग्रामीण-बजाि केन्र: 

घि न.ं : 
 

१. तपाईकंो नाम  

२. तपाईकंो व्र्वसार्को नाम: 

३.    तपाईकंो व्र्वसार्को प्रकाि : (क) कृम्ष तथा वन पैदावािमा आिारित,  (ख) उत्पादनमलूक उद्योग, 

(ग) उजायमलूक उद्योग, (घ) पर्यटन उद्योग, (ङ) खम्नज उद्योग, (च) सचूना प्रम्वम्ि, सञ्चाि 

प्रम्वम्ि तथा प्रसािण प्रम्वम्िमा आिारित उद्योग, (छ) सेवामलूक उद्योग,  (ज) पवूायिाि उद्योग 

(औद्योम्गक व्र्वसार् ऐन, २०७६ बमोम्जम)   

  
४.     तपाईकंो व्र्वसार् सञ् चालनले वाताविणमा नकािात्मक असि पाछय ? 
 

       (क) पाछय (ख) पादनै 
 
५.    तपाईकंो व्र्वसार् सञ् चालनले मानव स्वास्थ्र्मा नकािात्मक असि गछय /पाछय ? 
 

       (क) पाछय (ख) पादनै 

(अ) कच्चा पर्दाथयहर 
 

१. तपाईलें कस्ता कच्चा पदाथयहरू प्रर्ोग गनुयहुन्छ ?    .............................................. 
 

२.   तपाईकंो व्र्वसार् सञ् चालन गनय कच्चा पदाथय पर्ायि छ ?  

    (क) छ   (ख) छैन 

३.   तपाईकंो लघ ु उद्यमले प्राकृम्तक श्रोत, म्वद्यमान प्रजाम्त, पिभपिागत प्रजाम्त वा नश्लहरूलाई 

म्बगाने काम गदयछ ?  (क) गछय    (ख) गदनै 

४. तपाईलें कच्चा पदाथय सङ्कलन गदाय पनुयउत्पादनलाेय ध्र्ान म्दनिुएको छ ? 

           (क) छ                 (ख) छैन 

५. तपाेले कच्चा पदाथयको उपलब्िता बढाउनको लाम्ग विृािोपण जस्ता कार्य गनुय िएको छ ?     

(क) छ               (ख) छैन 
 
 
(आ) उत्पार्दन तथा प्रशोिन 

 

१. तपाईको व्र्वसार्मा कुन ै हाम्नकािक िसार्नको (उदाहिणको लाम्ग िासार्म्नक 

मल/म्कटनािक औषम्ि ेत्र्ाम्द) प्रर्ोग गनुय  पदयछ ?  

    (क) पछय  (ख) पदनै 
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२. के तपाईको व्र्वसार्ले माटोको गणुस्तिमा कमी ल्र्ाउन ि पम्हिो जान सघाउाँछ ? (क) सघाउाँछ            

(ख) सघाउाँदनै  

३. तपाईको व्र्वसार्ले वनमा आगलागी/डढलेो म्नभत्र्ाउन सक्छ ?          

 (क) सक्छ           (ख) सक्दनै 

४. तपाईको व्र्वसार्ले पानीमा सङ्क्रमण गनय म्नभत्र्ाउन सक्छ ?            (क) सक्छ            

(ख) सक्दनै 

५. तपाईको व्र्वसार्ले गदाय पानीको गणुस्तिमा नकािात्मक असि ि िोगको संक्रमण बढ्न े

सभिावना छ?    (क) छ       (ख) छैन  

६. तपाईको व्र्वसार्ले गदाय पानीको श्रोतमा नकािात्मक असि ि म्वद्यमान श्रोत सकु्न ेसभिावना 

छ ?     (क) छ       (ख) छैन  

७. तपाईको व्र्वसार् सञ् चालनले कुनै प्रकािको दुयगन्ि (उदाहिणको लाम्ग छाला, बङ्गिुपालन ि 

कुखिापालन) ि वार्पु्रदषुण गछय ?  

   (क) गछय     (ख) गदनै 

८. तपाईकंो लघ ुउद्यम सञ् चालनबाट कुनै म्कम्समको िुाँवा आउाँछ ?  

   (क) आउाँछ (ख) आउाँदनै 

९. तपाईकंो लघ ुउद्यम सञ् चालनले कुनै म्कम्समको ध्वम्न प्रदषुण गदयछ ?  

   (क) गछय  (ख)  गदनै 

१०. तपाईकंो लघ ुउद्यम सञ् चालनबाट कुनै म्कम्समको िलुो म्नस्कन्छ ?   (क) 

म्नस्कन्छ  (ख) म्नस्काँ दनै 

११. तपाईकंो व्र्वसार् सञ् चालनबाट नकुम्हन ेउत्पादन (उदाहिणको लाम्ग प्लाम्िक / िात ुेत्र्ाम्द) 

म्नस्कन्छ ?  

           (क) म्नस्कन्छ   (ख)  म्नस्काँ दनै 

१२.  तपाईकंो व्र्वसार् सञ् चालनबाट म्नम्स्कने पिपुन्छीको म्बिा, कृम्ष िसार्न खिे गएको पदाथयले 

पानीको गणुस्तिमा असि पाछय ?  

   (क) पाछय  (ख) पादनै 

१३.  तपाईकंो व्र्वसार् सञ् चालन गन ेक्रममा पखाल्न, सफा गनय, पकाउन ि िीत िण्डािणमा प्रर्ोग 

हुने पानीले पानीको श्रोत प्रदमु्षत गछय ?  

    (क) गछय  (ख) गदनै 
 
१४.  तपाईकंो व्र्वसार्मा अत्र्म्िक रूपमा दाउिा ि काठको प्रर्ोग हुन्छ ? ि वनिर् ि वार् ु

प्रदषुणलाई बढाउाँछ ? (क) बढाउाँछ    (ख) बढाउाँदनै 
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१५. तपाईकंो व्र्वसार्बाट कस्तोखालको उप–उत्पादन म्नस्कन्छ (उदाहिणको लाम्ग टनले खतेीमा 

प्लाम्िकको प्रर्ोग) ? 

 

१६.  तपाईकंो व्र्वसार्बाट म्नम्स्कने उप–उत्पादन को सदपुर्ोग गनुयहुन्छ?      

    (क) गछुय  (ख) गम्दयन 
 

१७.  तपाईकंो व्र्वसार्बाट म्नम्स्कने उप–उत्पादनलाई कसिी सदपुर्ोग गनुयहुन्छ ?      

………………………………………………………. 

१८.  तपाईकंो व्र्वसार्बाट खेि जाने पदाथयलाई व्र्वस्थापन गनय कुनै म्वम्ि अपनाउन ुिएको छ ?    

(क) छ           (ख) छैन 

१९.  तपाईकंो लघ ु उद्यमको उपलम्ब्िलाई जलवार् ु परिवयतनसाँग सभबम्न्ित घटनाहरू जस्तै बाढी, 

खडेिी, पम्हिो, आाँिी, डढेलोले असि पाछय ?  

 (क) पाछय    (ख) पादनै 
 
(इ) लघु उद्यम व्र्िसार्/स्थल 

१. तपाईलें काम गन े ठाउाँमा (सााँझा समु्विा केन्र िएको ठाउाँ, िवनमा) हावा लाग्छ ि हावाको 

आवागमन प्रर्ाि छ ? (क) छ  (ख) छैन 

२. तपाईलें काम गने ठाउाँ उद्यम गनयलाई सााँगिुो छ ? (क) छ  (ख) छैन 

३. तपाईलें काम गने ठाउाँमा पर्ायि उज्र्ालो छ ?   (क) छ  (ख) छैन 

४. तपाईलें काम गने ठाउाँमा सिसफाे (बेला–बेलामा मेम्सनको सिसफाे, परिसि सिसफाे, काम 

गने ठाउाँमा झींगा ि अन्र् कीिाहरू कम गने म्वम्ि) गनुयिएको छ ?         (क) छ         (ख) 

छैन 

५. तपाईकंो साझा समु्विा केन्रमा बच्चालाई हिेचाि गन ेठाउाँ छुट्र्ाेएको छ?  (क) छ   

(ख) छैन 

६. तपाईकंो साझा समु्विा केन्रवा काम गने ठाउाँको नम्जक िौचालर्को समु्विा छ?  

 (क) छ        (ख) छैन 

(ई) मानि स्िास्थ्र् 

१. तपाईलें उद्यम सञ् चालन गदाय आफ्नो स्वास्थ्र्को लाम्ग केही सिुिा म्वम्ि (उदाहिणको लाम्ग 

मास्क, पञ्जा, एप्रोन, आिमु्नक चलु्हो(िवुााँिम्हत चलु्हो प्रर्ोग गनुयिएको छ ?   (क) छ     

(ख) छैन 

२. के व्र्वसार् सञ् चालन गदाय उद्यमी/कामदािको ििीिको कुनै अङ्गमा नकािात्मक असि 

परु् र्ाएको छ ?  (क) छ  (ख) छैन 
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३. तपाईलें आकम्स्मक दघुयटनाको लाम्ग केही प्राथम्मक सिुिा म्वम्ि अपनाउन ु िएको छ ?   

 (क) छ           (ख) छैन 

४. के तपाईलें उद्यम सञ् चालन गदाय बालबाम्लकाको हिेम्वचाि आफै गनुयहुन्छ ? 

   (क) छ  (ख) छैन 

५. र्म्द उद्यम सञ् चालन गदाय बालबाम्लकाको हिेम्वचाि आफै गनुयहुन्छ िने कस्तो सिुिा म्वम्ि 

अपनाउनिुएको छ ? 

६. तपाईलें िसार्न प्रर्ोग गदाय सिुिा म्वम्ि (उदाहिणको लाम्ग मास्क, पञ्जा, एप्रोन ेत्र्ाम्द) 

लगाउनहुुन्छ ? (क) लगाउाँछु   (ख) लगाउम्दन 

 

अन्तिवायता म्लने कमयचािीको नाम : 

संस्थाको नाम : 

अन्तिवायताको म्मम्त : 
 

(सभिाव्र् उद्यमीको लाम्ग वाताविण सवेिण फािाम । र्सका लाम्ग पम्हचान गरिएका सभिाव्र् व्र्वसार् 

गरििहकेा लघ ुउद्यमीका अन्तिवाताय म्लनहुोस ्।) 
 

िाताििण प्रिाि सिेिण फािाम -जी२ 

 

सभिाव्र् नर्ााँ उद्यम (जनु त्र्स स्थानको लाम्ग नर्ााँ) वाताविण सवेिण फािाम । र्सका लाम्ग मातहतका 

कार्यित म्विेषज्ञ (कृम्षमा आिारित उद्यमको लाम्ग कृम्ष ज्ञान केन्र, कृम्षसाँग सभबम्न्ित म्वषर्गत 

कार्ायलर्, वनमा आिारित उद्यमको लाम्ग म्डम्िजन वन कार्ायलर्, वनसाँग सभबम्न्ित म्वषर्गत कार्ायलर्, 

......... आम्द) साँग अन्तिवाताय म्लनहुोस।् 

 

१. व्र्वसार्को प्रकाि : (क) कृम्ष तथा वन पैदावािमा आिारित  (ख) उत्पादनमलूक उद्योग (ग) 

उजायमलूक उद्योग (घ) पर्यटन उद्योग (ङ) खम्नज उद्योग (च) सचूना प्रम्वम्ि, सञ्चाि प्रम्वम्ि तथा 

प्रसािण प्रम्वम्िमा आिारित (छ) सेवामलूक उद्योग  (ज) पवूायिाि उद्योग (औद्योम्गक व्र्वसार् ऐन, 

२०७६ बमोम्जम)   

 ……………………….. 

 

२.   कृम्षमा आिारित हो िन,े कृम्षमा आिारित व्र्वसार्को प्रकाि (उदाहिणको लाम्ग च्र्ाउ उत्पादन, 

प्रिोिन) ……………………….. 

३.   अन्तिवाताय म्दने कमयचािीको नामः 

४.  अन्तिवाताय म्दन ेकमयचािीले काम गने संस्थाको नामः ……………………….. 

५. उम्ल्लम्खत उद्यम सञ् चालन गदाय वाताविणमा नकािात्मक असि गछय?  

    (क) गछय     (ख) गदनै 
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६. उम्ल्लम्खत उद्यम सञ् चालन गदाय मानव स्वास्थ्र्मा नकािात्मक असि गछय?  

    (क) गछय   (ख) गदनै 
 
(अ) कच्चा पर्दाथय 

१. उम्ल्लम्खत उद्यम सञ् चालन गनयको लाम्ग कस्तो कच्चा पदाथय चाम्हन्छ ?  

 

२. के हाल उपलब्ि कच्चापदाथय उम्ल्लम्खत व्र्वसार् सञ् चालनको लाम्ग पर्ायि छ ?  

   (क) छ           (ख) छैन 

३. के उम्ल्लम्खत व्र्वसार्ले प्राकृम्तक श्रोत, म्वद्यमान प्रजाम्त, पिभपिागत प्रकािका प्रजाम्त वा 

नश्लहरूको म्वनाि गदयछ ?     (क) गछय       (ख) गदनै 

४. कच्चा पदाथय पनुउयत्पादनको लाम्ग सोको कटानी तथा सङ्कलनका बेलामा कुन कुन पिमा म्वचाि-

ध्र्ान परु् र्ाउन पदयछ? 

५. कच्चा पदाथय बढाउन गरिने विृिोपणमा लघ ुउद्यमीहरू कसिी सिम हुनसक्छन?् 

 

(आ) उत्पार्दन तथा प्रशोिन 

१. उम्ल्लम्खत  उद्यममा  कुन ै हाम्नकािक  िसार्न  (उदाहिणको लाम्ग िासार्म्नक मल-कीटनािक 

औषम्ि ेत्र्ाम्द) प्रर्ोग गनुयपदयछ ?   (क) पछय    (ख) पदनै 

२. के उम्ल्लम्खत उद्यमले ििूर् ि पम्हिो जान सघाउाँछ ?  

    (क) सघाउाँछ   (ख) सघाउाँदनै 

३. के उम्ल्लम्खत व्र्वसार्ले वनमा डढेलो म्नभत्र्ाउन सक्छ?  

    (क) सक्छ (ख) सक्दनै 

४. के उम्ल्लम्खत व्र्वसार्ले पानी संक्रमण म्नभत्र्ाउन सक्छ ? 

    (क) सक्छ          (ख) सक्दनै 

५. के उम्ल्लम्खत व्र्वसार्ले पानीको गणुस्तिमा नकािात्मक असि ि िोगको संक्रमण बढ्ने सभिावना छ 

?     (क) छ           (ख) छैन 

६. उम्ल्लम्खत उद्यम सञ् चालनले कुनै प्रकािका दगुयन्ि ि वार्मुा सङ्क्रमण (उदाहिणको लाम्ग छाला, 

बङ्गिु पालन, कुखिापालन)गछय ?  

      (क) गछय    (ख) गदनै 

७. उम्ल्लम्खत उद्यम सञ् चालनबाट कुनै प्रकािका िवुााँ म्नस्कन्छ ?  

     (क) म्नस्कन्छ   (ख) म्नस्काँ दनै 

८. उम्ल्लम्खत उद्यम सञ् चालनबाट कुनै प्रकािका ध्वम्न आउाँछ ? 

      (क) आउाँछ   (ख) आउाँदनै 
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९. उम्ल्लम्खत उद्यम सञ् चालनबाट कुनै प्रकािका िलुो म्नस्कन्छ?  

     (क) म्नस्कन्छ          (ख) म्नस्काँ दनै 

१०. उम्ल्लम्खत उद्यम सञ् चालनबाट कुनै प्रकािका नकुम्हन ेखिे पदाथय(उदाहिणको लाम्ग प्लाम्स्टक, िात ु

म्नस्कन्छ ? (क) म्नस्कन्छ   (ख) म्नस्काँ दनै 

११. उम्ल्लम्खत व्र्वसार् सञ् चालनबाट म्नम्स्कने पिपुन्छीको म्बिा, कृम्ष िसार्न ि खेि गएको पदाथयले 

पानीको गणुस्तिमा असि पाछय ? (क) पाछय (ख) पादनै 

१२. उम्ल्लम्खत  व्र्वसार्  सञ् चालन  गन ेक्रममा  पखाल्न,  सफा  गनय,  पकाउन  ि  िीत िण्डािणमा 

प्रर्ोग हुने पानीले पानीका श्रोत प्रदमु्षत गछय ? 

  (क) गछय   (ख) गदनै 

१३. उम्ल्लम्खत व्र्वसार्मा अत्र्म्िक रूपमा दाउिा तथा काठको प्रर्ोग हुन्छ रु ि वन िर् ि वार्पु्रदषुण 

बढाउाँछ ?  (क) बढाउाँछ    (ख) बढाउाँदनै 

१४. उम्ल्लम्खत व्र्वसार्मा कस्तो खालको उप–उत्पादन म्नस्कन्छ ? (उदाहिणको लाम्ग टनले खेतीमा 

प्लाम्िकको प्रर्ोग) ? ......................................... 

१५. व्र्वसार्बाट म्नम्स्कन ेउप–उत्पादनलाई कसिी सदपुर्ोग गनयहुन्छ ? 

 

१६. कुन म्वम्िबाट खेि गएका वस्तहुरूलाई व्र्वम्स्थत गनय सम्कन्छ ? 

 ……………………............................................……………………… 

१७.  उम्ल्लम्खत व्र्वसार्ले जलवार् ुपरिवतयनसाँग सभबम्न्ित घटना बाढी,  पम्हिो, हावा, हुिी वा डढलेोले 

व्र्वसार्को अपेम्ित उपलम्ब्िमा असि पाछय ? 

  (क) पाछय   (ख) पादनै 

(इ) लघु उद्यम व्र्िसार्-स्थल 

१.  लघ ु उद्यम  िहकेो स्थानमा  कुन  पिलाई ध्र्ानमा  म्दई उम्ल्लम्खत व्र्वसार्लाई सञ् चालन गनुय 

पदयछ (उदाहिण पर्ायि हावा वा हावा ओहोिदोहोि हुन ेठाउाँ,  पर्ायि ठाउाँ, प्रकाि, सिसफाे आम्द) ? 

 ………………………………………………………………………………… 

(ई) मानि स्िास्थ्र् 

१. लघ ुउद्यमीहरूले आफ्नो उद्यम सञ् चालन गदाय आफ्ना स्वास्थ्र्का लाम्ग कस्ता सिुिाका म्वम्िहरू 

(उदाहिण माक्स, पञ्जा, एप्रोन, िुाँवा िम्हत आिमु्नक चलु्हो अपनाउन ु पदयछ ? 

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

२. उम्ल्लम्खत व्र्वसार् सञ् चालन गदाय उद्यमी-कामदािको ििीिको कुनै अङ्गमा नकािात्मक असि 

परु् र्ाएकोछ ?   (क) छ      (ख) छैन 
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३. लघ ु उद्यमीहरूले आकम्स्मक दघुयटनाको लाम्ग कस्ता प्राथम्मक सिुिा म्वम्ि अपनाउन ु पदयछ ? 

………………………………………………….. 

४. र्म्द  लघ ु उद्यमी आफैले बालबाम्लकाको हिेम्वचाि  गनुयपिेमा  कस्तो खालका  सिुिा म्वम्िहरू 

अपनाउन ुपदयछ ? ……………………………………………… 

अन्तिवाताय म्लने कमयचािीको नाम 

कार्ायलर्को नाम                   अन्तवाताय म्लएको म्मम्त 

 

 

अनुसचूी -७ 

(र्दफा २६ उपर्दफा (१) सगँ सभबलन्ित) 

 

स्तिोलन् तको सहर्ोगको लालग आिश्र्कता पलहचान फािाम 
 

 

 

अनुसचूी -८ 

(दफा ३२ को उपदफा  (१) साँग सभबम्न्ित) 

क्र. सं. उद्यमीको नाम ठेगाना व्र्वसार्को नाम हालको अवस्था 
समस्र्ा 

पम्हचान 

सहर्ोगको 

िेत्र 
अपेम्ित परिणाम 

१        

२        

३        

४        

५        

६        

७        
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सीप लिकास ताललम प्राप् त प्रलशिाथथीहहरलाई उपर्ुि प्रलिलि कार्यक्रम अन्तगयत हस्तान्तिण गरिने 

मेलसन औजािको शतयनामा 

 

म्लम्खतम ... ... ... प्रदिे ... ... ... ... म्जल्ला ... ... ...  गाउाँपाम्लका/नगिपाम्लका ... ... ... वडा न.ं ... ... 

बस्ने ... ... ... ... ... को नाम्त/नाम्तनी ... ... ... ... ... ... ... को छोिा/छोिी/बहुािी वषय ... ... को म ... ... ... 

... ... ... ... ले नगि/गाउाँपाम्लकाको कार्ायलर् ... ... ... ... ... ... बाट म्नर्मानसुाि पाउन ेम्नभन बमोम्जमको 

मेम्सन औजाि ढुवानी बाहके जभमा खरिद मलू्र् रु. ... ... ... ... (अििेपी ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ) मा 

आफैले उद्योग व्र्वसार् सञ् चालन गने गिी खरिद गिी म्लएको छु । उक्त मेम्सन औजाि आजका म्मम्तले ५ 

वषयसभम कसैलाई म्बक्री म्वतिण वा िाडामा म्दन ेछैन ्ि म्दएको अवस्थामा म माम्थ म्नर्मानसुाि हुन ेकािवाही 

सहषय स्वीकान ेसहमम्तका साथ मेिो िाजी खिुीले र्ो ितयनामा गिी म्दएं । 
 

मेलसन औजािको लिििण  

क्र. स.ं मेलसन औजािको नाम परिमाण खरिर्द मूल्र् कैलफर्त 

     

     

     
 

बुझाउने पर्दालिकािीकोः                                 बलुझललनेकोः  

नाम, थिः                                           नाम,थिः  

पदः                                                दस्तखतः  

दस्तखतः 
 

समूहले बुलझललएकोमाः  

समहूको नामः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

सभबम्न्ितको हस्ताििः  

ेम्त सभवत ्२० ... ... साल ... ... ... ... मम्हना ... ... गते िोज ... ... ििुम ्। 

 

अनुसचूी -९ 

(दफा १६ को उपदफा (१) संग सभबम्न्ित) 
 

अनुगमन फािाम (मालसक/चौमालसक/अियिालषयक/िालषयक) 

अनुगमन उपसलमलतले कार्यक्रमको अनुगमन गर्दाय प्रर्ोग गरिने फािाम 

 

१. प्रदिे ... ... ... ... म्जल्ला ... ... ... ... कार्यक्रम सञ् चालन िएको ... ... ...  ... ... ... ... ... पाम्लका 

वडा नं...........स्थान ................ 

२. कार्यक्रम संर्ोजकको नामः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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३. उद्यम म्वकास सहजकतायको नामः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

४. कार्यक्रम सञ् चालन अवम्िः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

५. अनगुमन म्वविण (मेड मोडेल बमोम्जमको प्रम्क्रर्ामा), 

 (क) नर्ाँ उद्यमी श्रृजना तफय  :  

मुख्र् कृर्ाकलापहरु सहार्क कृर्ाकलापहरु सूचक /पु टर्ाँइयको आिाि प्रगलत अिस्था 

उद्यम लिकासका लालग 

सामालजक परिचालन 

सहिाम्गतामलूक ग्रामीण लेखा 

जोखा तथा घिििुी सवेिण 

•उपलब्ि स्थानीर् स्रोत सािनको म्वविण  

• सामाम्जक नक्सांकन तर्ाि िएको  

• फािाम ए ि बी िरिएको 

 • गिीबीको िेखाममु्न िहकेो सहिागीहरूको 

सङ्र्ा 

 

समहू गठन तथा समहूमा 

आबर्द्ता 

•समहू गठन तथा समहूमा आबर्द्ता 

• समहूका पदाम्िकािीहरूको नामावली म्वविण 

तथा बैठक पमु्स्तका 

 

उद्यमशीलता लिकास 

ताललम 

•व्र्वसार् सचेतना तथा व्र्वसार् 

िरुु ताम्लम ताम्लम 

)ToPE/ToSE)  

• लैङ्म्गक सचेतना ताम्लम 

• व्र्ावसाम्र्क पिामिय तथा 

व्र्ावसाम्र्क र्ोजना तर्ािी 

• सहिाम्गको उपम्स्थम्त 

• सहिागीहरूले छनौट गिेको व्र्वसार्को 

म्वविण   

• SIYB Manual को प्रर्ोग 

• ताम्लम प्रम्तवेदन  

•उद्यमीहरूको समस्र्ाको म्वविण • व्र्ावसाम्र्क 

र्ोजना तर्ाि िएको  

• व्र्वसार् छनौट गरिएको 

 

प्रालिलिक सीप लिकास 

ताललम 

व्र्ावसाम्र्क र्ोजनाको आिािमा 

प्राम्वम्िक सीप म्वकास ताम्लम 

प्रदान 

•उद्यमीहरूको व्र्ावसाम्र्क र्ोजना • स्थानीर् 

श्रोत सािनको प्रर्ोगको संिाव्र्ता  

• मेम्सनिी तथा प्रम्वम्िहरूको प्रर्ोग  

• ताम्लमको उत्पादन तथा तर्ािी वस्तहुरूको 

व्र्वस्थापन 

• सहिाम्गहरूको उपम्स्थम्त म्वविण  

• ताम्लम प्रम्तवेदन )Post Training) 

  

लित्तीर् सेिामा पहुँच म्वत्तीर् तथा सहकािी 

संस्थाहरूसाँगको अन्तम्क्रय र्ा 

•स्थानीर् स्तिमा अवम्स्थत म्वत्तीर् संस्था ि 

सहकािीहरूको नामावली 

• सहकािीहरूसाँग िएको दईु पम्िर् सभझौताको 

म्वविण  

• कार्यक्रमको प्रम्तवेदन 

 

म्वत्तीर् संस्था तथा सहकािीहरूमा 

उद्यमीहरूको पहुाँच 

•सहकािीहरूमा लघ ुउद्यमीहरूको आबर्द्ता 

तथा सदस्र्ता प्राप् त  

• उद्यमीहरूले प्राप् त गिेको ऋण म्वविणहरु 

 

उपर्ुि प्रलिलिमा पहुचँ 

तथा हस्तान्तिण 

•मेम्सन औजाि तथा उपर्ुक्त 

प्रम्वम्ि बािे जानकािी  

• मेम्सन तथा औजाि प्रम्वम्ि 

व्र्वस्थापन  

• खरिद सभबन्िी सझुाव 

•सभिाव्र् प्रम्वम्िको नामावली 

• उपर्कु्त प्रम्वम्ि खरिद गनय सम्कने पसल वा 

फमयको नाम ठेगाना तथा सभपकय  मोवाईल नभवि  

• उद्यम वा व्र्वसार्मा प्रम्वम्ि तथा प्रर्ोगको 

म्वविण 
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बजािीकिण तथा 

व्र्ािसालर्क पिामिु्श 

•सभिाम्वत बजािको अध्र्र्न 

)फािाम डी(  

•बजाि अध्र्र्न गरिएको प्रम्तवेदन  

• सभिाम्वत उद्यमीले तलुनात्मक लािको 

आिािमा उत्पादन गनय सम्कने वस्त ुतथा 

सेवाहरूको म्वविण 

  

•ठुला, मझौला, साना तथा लघ ु

उद्यमहरू म्बच अन्तिम्क्रर्ा  

• बजािीकिण तथा बजाि म्वकास 

कृर्ाकलाप 

•अन्तिम्क्रर्ामा िएको म्नणयर्हरू  

• लघ ुतथा साना, मझौला ि ठुला उद्योग म्बच 

िएको सहमम्त  /सभझौता   

• बजाि सञ्जाल अन्तम्क्रय र्ा/ ताम्लममा 

सहिागीहरूको म्वविण 

 

  

(ख) उद्यमीहरको स्तिोलन् त तफय  :  

उद्यमशीलता लिकास 

ताललम (TOEE, TOGE) 

िेिहकेो उद्यमीहरूको लाम्ग उद्यम 

व्र्वस्थापन ताम्लम; व्र्वसार् म्वस्ताि 

गनय चाहनेको लाम्ग ताम्लम 

)TOEE/TOGE) 

•सहिागीको उपम्स्थम्त  

• SIYB Manual को प्रर्ोग  

• ताम्लम प्रम्तवेदन 

 

स्तिोलन् तका लालग 

आिश्र्कता पलहचान 

SWOT Analysis •आवश्र्कता तथा सभिाव्र्ता म्वश्षणको ले 

प्रम्तवेदन 

 

पुनतायजगी तथा एडिान्स 

ताललम 

• परिमाम्जयत व्र्ावसाम्र्क र्ोजनाको 

आिािमा प्राम्वम्िक सीप म्वकास 

ताम्लम प्रदान 

• उद्यमीहरूको परिमाम्जयत व्र्ावसाम्र्क र्ोजना  

• मेम्सनिी /प्रम्वम्िहरूको प्रर्ोग   

• ताम्लमको उत्पादन तथा तर्ािी वस्तहुरू  

• सहिागीहरूको उपम्स्तम्थ म्वविण 

 • ताम्लम प्रम्तवेदन 

 

प्रलिलि हस्तान्तिण • मेम्सन औजाि तथा उपर्ुक्त प्रम्वम्ि बािे 

जानकािी  

• मेम्सन तथा औजाि प्रम्वम्ि व्र्वस्थापन  

• खरिद सभबन्िी सझाव 

• उद्यमीहरूको व्र्वसार्मा प्रम्वम्ि तथा प्रर्ोग 

• प्रम्वम्ि प्राप् त िएको सभझौता 

• उद्यममा प्रम्वम्ि प्रर्ोग िएको अवस्थाको म्वविण  

• संिाव्र् प्रम्वम्िको नामावली 

• उपर्कु्त प्रम्वम्ि खरिद गनय सम्कने पसल वा फमयको 

नाम ठेगाना तथा सभपकय  मोवाईल नभवि 

 

लित्तीर् तथा बजाि पहुचँ • व्र्ावसाम्र्क र्ोजना परिमाजयन  

• म्वत्तीर् संस्थासाँग अन्तम्क्रय र्ा तथा 

सभझौता 

• अन्तम्क्रय र्ा कार्यक्रमको उपम्स्थम्तको म्वविण  

• उद्यमीहरूले प्राप् त गिेको ऋण म्वविणहरु 

 

बजािीकिण  • ठुला, मझौला, साना तथा लघ ु

उद्यमहरू म्बच अन्तिम्क्रर्ा  

• ब्रान्डीङ, लेवम्लङ, प्र्ाकेम्ज ङ्ग  

• बजाि म्वकास ताम्लम 

• लघ ुउद्यमीको वस्त ुखरिदका लाम्ग के्रताहरूसाँ ग 

िएका सहमम्तको म्वविण  

• ताम्लम प्रम्तवेदन 

 

• म्बक्री कि स्थापना तथा प्रवर्द्यन • म्बक्री कि सञ् चालन स्थलको अवस्था  

• स्थानीर्, िेत्रीर् ि िाम्् िर्स्तिसभम बजािीकिणको 

अवस्था  

• उद्यमीहरूको उत्पादनको बजाि पहुाँच 

 

व्र्ािसालर्क पिामषय • आवश्र्कता म्वश् लेषणको आिािमा 

म्नर्म्मत पिामिय सेवा प्रदान गने 

• उद्यम म्वकास सहजकतायको प्रम्तवेदन  

• समहू छलफलको उपम्स्थम्त 

 

 

(ग) साझा सलुििा केन्र :  
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साझा सुलििा केन्रको 

स्थापना तथा सञ् चालन 

• सभिाव्र्ता अध्र्र्न 

• व्र्ावसाम्र्क र्ोजनाको म्नमायण  

• साझा समु्विा केन्रको म्नमायण 

• सभिाव्र्ता अध्र्र्न प्रम्तवेदन 

• व्र्ावसाम्र्क र्ोजना 

• समहूको म्नणयर् तथा प्रम्तवेदन  

• सावयजम्नक लेखा परििण प्रम्तवेदन 

 

 

(घ) अन्र् कार्यक्रम सन्चालनको अिस्था :  

(१) ताम्लम प्रदान गदाय कार्यर्ोजनामा उल्लेख िए बमोम्जम िए निएको : 

  

(२) ताम्लम स्थान सभबन्िमा :  

 

(३) ताम्लममको गणुस्ति सभबन्िमा : 

 

६. कार्यक्रम सञ् चालन अनुगमनको सािांश लिििण : 

 

क्र. स.ं 
लिििण 

जभमा 

ललित िगयको र्दललत, आलर्दिासी जनजालत, 

मुलस्लम, थार, लसमान्तकृत, लपछडा िगय, 

अपाङु् गता िएको व्र्लि ि लैङु् लगक तथा 

र्ौलनक अल्प सङु् ख्र्क, िैरे्दलशक 

िोजगािबाट फलकय एका/ िोजगािी गमुाएका 

मलहला पुरुष मलहला पुरुष 

(१) नर्ाँ उद्यमी शृ्रजना तफय      

 सभिाव्र् उद्यमी छनौट (संर्ा)     

 उद्यमिीलता म्वकास ताम्लम     

 प्राम्वम्िक सीप म्वकास ताम्लम     

 लघ ुम्वत्तमा पहुाँच     

 प्रम्वम्िमा पहुाँच     

 बजािीकिण तथा व्र्ावसाम्र्क पिामिय     

(२) स्तिोलन् त तफय      

 उद्यमिीलता म्वकास ताम्लम (संर्ा)      

 आवश्र्क सहर्ोगका लाम्ग पम्हचान िएका 

उद्यमी 

    

 पनतुायजगी तथा एडिान्स सीप म्वकास ताम्लम     

 प्रम्वम्ि हस्तान्तिण     

 म्वत्तीर् सेवामा सहर्ोग     

 बजािीकिणमा सहर्ोग     

 व्र्ावसाम्र्क पिामिि्     

(३) साझा सुलििा केन्रका लागी सहर्ोग     

(४) अन्र्     

७. नलतजा अनुगमन : 

क्र. स.ं 

 
लिििण जभमा 

ललित िगयका र्दललत, आलर्दिासी जनजालत, 

मुलस्लम, थार, लसमान्तकृत, लपछडा िगय, 

अपाङु् गता िएका व्र्लि ि लैङु् लगक तथा 
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र्ौलनक अल्पसङु् ख्र्क, िैरे्दलशक िोजगािबाट 

फलकय एका/ िोजगािी गुमाएका 

मलहला पुरुष मलहला पुरुष 

(१) नर्ाँ उद्यमी शृ्रजना तफय      

 लघ ुउद्यमीहरूको सञ् चालनमा िहकेो उद्यम 

(श्रजृना संर्ा) 

    

 श्रजृना िएको िोजगािी सङ्र्ा     

 आफू बाहके थप िोजगाि श्रजृना िएको 

सङ्र्ा 

    

(२) स्तिोलन् त तफय      

 स्तिोम्न् त िएको लघ ुउद्यमीको सङ्र्ा     

 थप िोजगािी श्रजृना िएको सङ्र्ा     

 उत्पादनमा िएको बमृ्र्द्को म्वविण     

 स्तिोम्न् तको सहर्ोगले िएको नाफामा 

बमृ्र्द्को म्वविण 

    

(३) अन्र्     

 

सभझौतामा उल्लेख गरिएका अन्र् कृर्ाकलापहरु : 

 

८. अनुगमनकतायको सझुािहर : 

 (क) प्रम्ििाथीहरूलाई ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     

 (ख) प्रम्ििकहरूलाई ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 (ग) कार्यक्रम संर्ोजकलाई ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

 (घ) उद्यम म्वकास सहजकतायलाई ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

 (ङ) अन्र्लाई ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

९. कार्यक्रमका सभबन्िमा अनुगमनकतायको अनिुि : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

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

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

 

क्र .सं.  अनुगमनकतायको नाम पर्द लनकार्/कार्ायलर् हस्तािि 

१ 
    

 

२ 
    

 

३ 
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४     

५     

 

अनगुमन गिेको म्मम्त :- ... ... ... ... / ... ... / ... ...  

अनगुमन प्रम्तवेदन पेि गिेको म्मम्त :- ... ... ... ... / ... ... / ... ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसचूी -१० 

(र्दफा १६ को उपर्दफा  (४)  सगँ सभबलन्ित) 

 

लनर्लमत प्रगलत प्रलतिेर्दनको ढाँचा 

क्र.स. कृर्ाकलापहरु लक्ष्र् 
प्रगलत 

संख्र्ा 
मलहला पुरुष जभमा 

र्ूिा १६  -४० 

िषय 

१ नर्ाँ लघु उद्यमी शृ्रजना तफय        

 म्प .आि.ए .सभपन ््न       

 घिििुी सवेिण सभपन्न फािाम (ए)       

 सभिाव्र् लघ ुउद्यमीको रूपमा सहिागीहरूको 

छनौट फािाम (बी) 

      

 मौजदुा उद्यमीहरू जो सभिाव्र् लघ ुउद्यमीको 

रूपमा पम्हचान िएका )फािाम सी(  

      

 ग्राहक वा बजाि सवेिण सभपन्न फािाम (डी)       

 सीप तथा उपर्कु्त प्रम्वम्ि सवेिण सभपन्न 

)फािाम ई(  

      

 श्रोत सवेिण सभपन्न फािाम (एफ)       

 वाताविण पिीिण सभपन्न फािाम (जी)       
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 लघ उद्यम समूहमा लघु उद्यमीको सङ्र्ा ि लघ ु

उद्यमी समूहको सङ्र्ा 

      

 उद्यमिीलता म्वकास ताम्लम (टोपे /टोसे ताम्लम (

म्लने उद्यमीहरूको सङ्र्ा) 

      

 व्र्ावसाम्र्क र्ोजना तर्ाि गिेको सङ्र्ा       

 प्राम्वम्िक सीप म्वकास ताम्लम म्लने लघ ु

उद्यमीहरूको सङ्र्ा (सीप म्वकास ताम्लमको 

छुटै्ट म्वविण संलग्न गने र्हां सङ्र्ा मात्र 

उल्लेख गने) 

      

 लघ ुकजाय म्लएका उद्यमीको सङ्र्ा       

 प्रम्वम्ि सहर्ोग प्राप् त िएका लघ ुउद्यमीको 

सङ्र्ा 

      

 बजािीकिणमा सहर्ोग प्राप् त गिेका लघ ु

उद्यमीको सङ्र्ा 

      

 नर्ााँ उद्यमीहरूको सङ्र्ा       

 नर्ााँ उद्यमीहरूको सङ्र्ा (वैदेम्िक िोजगािबाट 

फम्कय एक(( 

      

 नर्ााँ उद्यमीहरूको सङ्र्ा (स्वदेिमा िोजगाि 

गमाुएकाहरू) 

      

२ स्तिोलन् त सहर्ोग सभबन्िी कृर्ाकलापहर       

 टोई /टोजे ताम्लम म्लने लघु  उद्यमीहरूको 

सङ्र्ा 

      

 लघ ुउद्यमीहरूको लाम्ग प्रदान गरिने सहर्ोगको 

लाम्ग आवश्र्कता म्वश् लेषण गरिएका लघ ु

उद्यमीको सङ्र्ा 

      

 व्र्वसार् पिामिय सहर्ोग म्लने लघ ुउद्यमीहरूको 

सङ्र्ा 

      

 व्र्ावसाम्र्क र्ोजना परिमाजयन तथा पनुःसमीिा 

गने लघ ुउद्यमीहरूको सङ्र्ा 

      

 पनतुायजगी तथा एडिान्स ताम्लम (advance) 

म्लनेको सङ्र्ा 

      

 प्रम्वम्ि प्राप् त गने लघु उद्यमीको सङ्र्ा       

 स्तिोम्न् त सहर्ोग प्राप् त गने जभमा लघु उद्यमीको 

सङ्र्ा 

      

 स्तिोम्न् तबाट श्रजृना िएको जभमा िोजगािी 

सङ्र्ा 

      

३ बजाि सभबलन्ित सहर्ोग (नर्ाँ िइिहेका 

लिद्यमान लघ ुउद्यमीका लालग ) 

      

 लेवम्लङ ि ब्राम्न्डङ सहर्ोग प्राप् त उद्यमीको 

सङ्र्ा (नर्ााँ लघ ुउद्यमीहरुका लाम्ग मात्र) 

      

 जभमा बजािीकिण सहर्ोग पाएका नर्ााँ लघ ु       
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उद्यमीहरु 

 स्थलगत अनगुमन भ्रमण गिेका िेिहकेो लघ ु

उद्यमीहरूको सङ्र्ा (िेिहकेो लघ ु

उद्यमीहरुको मात्र) 

      

 लेवम्लङ ि ब्राम्न्डङ सहर्ोग प्राप् त उद्यमीको 

सङ्र्ा (िेिहकेो लघ ुउद्यमीहरुको मात्र) 

      

 वजािीकिण सभबन्िी ताम्लम तथा अन्र् सचूना 

प्राप् त उद्यमीहरूको सङ्र्ा (िेिहकेो लघ ु

उद्यमीहरुको मात्र) 

      

 जभमा बजािीकिण सहर्ोग पाएका म्वद्यमान लघ ु

उद्यमी 

      

४ साझा सलुििा केन्र )उद्यम घि(  सभबलन्ित 

सहर्ोग 

      

 नर्ााँ साझा समु्विा केन्र स्थापना िएको सङ्र्ा 

ि लािाम्न्वत नर्ााँ लघ ुउद्यमी 

      

५ स्तिोलन् त )ग्राज ुुएट  (क ुा रपमा पलहचान 

िएका उद्यमीहरको सङु् ख्र्ा 

      

६ लघु लित्तसगँ सभबलन्ित सचूना       

 नर्ााँ स्थापना िएको सहकािी ि सदस्र्हरूको 

सङ्र्ा 

      

 ऋण प्राप् त गने लघु उद्यमीहरूको सङ्र्ा       

 पम्हलो पटक ऋण प्राप् त गने नर्ााँ लघ ु

उद्यमीहरूको सङ्र्ा 

      

 पम्हलो पटक ऋण प्राप् त गने लघ ुउद्यमीहरूले 

प्राप् त गिेको ऋण िकम )रु(.  

      

 दोहोर्ायएि ऋण प्राप् त गने लघु उद्यमीहरूको 

सङ्र्ा 

      

 दोहोर्ायएि ऋण प्राप् त गने लघु उद्यमीहरूले प्राप् त 

गिेको ऋण िकम )रु(.  

      

 ऋण प्राप् त गने लघु उद्यमीहरूको सङ्र्ा       

 जभमा प्राप् त ऋण िकम )रु(.        

७ अन्र्       

 िोजगािी श्रजृना (नर्ााँ लघ ुउद्यमी श्रजृनाबाट)       

 थप िोजगािी श्रजृना (स्तिोम्न् त सहर्ोग माफय त)       

 गिीबीको िेखाबाट बाम्हरिएका लघ ुउद्यमीहरूको 

सङ्र्ा 

      

 

प्रम्तवेदन बझुाउनकेो नामः ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

दस्तखतः ... ... ... ... ... ... ...  

म्मम्तः ... ... ... ... ... ... ... ...  
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(िाखाले प्रम्तवदेन प्राप् त गिे पश् चात जसेीएमआईएसमा प्रम्वम्ि गिे नगिेको रुज ुतथा तथ्र्ाङ्क 

हनेे िाखासाँग एकीन गिी सिुम्ित साथ अम्िलेख गनुय पनेछ ।) 


