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प्रस्तावना
नेपाि सिकािको चाहना बिोलिि स्ं क्त
ु िाष्ट्र सङ्घी् लवकास का्यक्रि (्एु नलडपी) ि अष्ट्रेलि्न सिकािको
आलथयक था प्रालवलिक सह्ोगिा संचालि िघु उद्यि लवकास का्यक्रि (िेडेप)को सफि ा पश्चा नेपाि सिकाििे
आलथयक वर्य २०६६/६७ देलख नै िेडेप िोडेििाई आन् रिकीकिण गरि गिीबी लनवािणका िालग िघु उद्यि लवकास
का्यक्रि (िेडपा) को रूपिा का्ायन्व्न गरििहेको छ । ्सिाई थप प्रभावकािी ि दीगो बनाउनका िालग नेपाि
सिकािबाट गरिबी लनवािणका िालग िघु उद्यि लवकास का्यक्रि (िेडपा) पााँच वर्े िणनील क ्ोिना, २०७० ि िेडपा
सञ्चािन लनदेलिका, २०७० स्वीकृ भई ्सैको आिाििा हाि ७७ वटै लिल्िािा ्ो का्यक्रि लवस् ाि भई
सञ्चािनिा िहेको छ । स्थानी् स्रो ि सीपको परिचािन गिी स्थानी् स् ििा नै िोिगािी लसियनाको िाध््िवाट
गरिबी लनवािण गने ्स िघु उद्यि लवकास िोडेि उप्क्त
ु िाध््ि भएकोिे िेडपाका िालग के न्री् ि स्थानी् स् ििा
क्षि ा अलभवृलि गनयक
ु ा साथै संस्थाग लवकासको का्यहरु सिे ीव्ररुपिा अगाडी वलििहेको अवस्था छ । ्स िेडपा
का्यक्रििाई थप लनि न् ि ा लदनका िालग नेपाि सिकाििे आगािी ५ वर्यका िालग िेडपा िणनील क ्ोिना – दोस्रो
(आ.व. २०७५/७६–२०७९/८०) लस्वकृ ीको चिणिा िहेको छ । ्स िणनील क ्ोिनािे देिका ७७ वटै लिल्िाका
७५३ स्थानी् हिा िेडपा का्यक्रििाई लवस् ाि गिी का्ायन्व्न गने िक्ष्् िाखेको ि ीिध््े एक हरिवन
नगिपालिकािा पलन का्यक्रि लवस् ािको क्रििा िहेको अवस्थािा उल्िेलख का्यक्रििाई व््वलस्थ रुपिा संचािन
गनय स्थानी् सिकाि संचािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (७) िे लदएको अलिकाि प्र्ोग गिी हरिवन
नगिपालिकाको नगि का्यपालिकाको लिल २०७५।१२।२७ ग ेको बैठकबाट स्वीकृ गिी ्ो का्यलवलि िािी गिे को
छ।

पररच्छे द — १
प्रारलभभक
१.

संलिप्त नाम र प्रारभभः (१) ्स का्यलवलिको नाि “हररवन नगरपालिकामा गररबी लनवारणका िालग
िघु उद्यम लवकास काययक्रम (मेडपा) संचािन काययलवलि, २०७४” िहेको छ ।
(२)

२.

्ो का्यलवलि हरिवन नगि का्यपालिकािे स्वीकृ गिे पश्चा

रुु न् प्रािम्भ हुनेछ ।

पररभाषाः लवर्् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा ्स का्यलवलििा;
(क) “नगिपालिका” भन्नािे हरिवन नगिपालिका सम्झनपु छय ।
(ख) “नगिसभा” भन्नािे हरिवन नगिपालिकाको नगिसभा सम्झनपु छय ।
(ग) “का्ायि्” भन्नािे हरिवन नगिका्यपालिकाको का्ायि्िाई िनाउाँछ ।
(घ) “उद्योग लवकास िाखा” भन्नािे हरिवन नगिपालिकाको उद्योग हेने िाखा सम्झनपु छय ।
(ङ) “का्ायि् प्रिख
ु ” भन्नािे हरिवन नगिका्यपालिकाका प्रिख
ु प्रिासकी् अलिकृ िाई िनाउाँछ ।
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(च) “का्यक्रि” भन्नािे हरिवन नगिपालिकािे आफ्नै स्रो वाट संचािन गने िघु उद्यि/उद्यििीि ा
लवकास/िोिगािी लसियना गने िस् ा का्यक्रििाई िनाउाँछ ।
(छ)“प्रिख
ु ” भन्नािे हरिवन नगिपालिकाका प्रिख
ु िाई िनाउाँछ ।
(ि) “उद्यिी” भन्नािे नाफा किाउने उद्देश््िे उद्योग व््वसा् सञ्चािनका िालग िोलखि बहन गिी िगानी
गने व््लक्त वा सिहू िाई िनाउाँ छ ।
(झ) “उद्यििीि ा लवकास ालिि” भन्नािे व््वसा् स्थापना था सञ्चािनका िालग आवश््क उत्प्प्रेिणा
था व््वसाल्क ज्ञान प्रदान गने हे ि
ु े प्रदान गने “आफ्नो व््वसा् सरुु था सिु ाि गिौं (Start and
Improve Your Business/SIYB) था “िघु व््वसा् लसियना था लवकास (Micro-Enterprise
Creation and Development/MECD)” िस् ा ालिििाई िनाउाँछ ।
(ञ) “उद्यि लवकास सहिक ाय (EDF)” भन्नािे िघु उद्यि स्थापना, लवकास था प्रवियन गनयका िालग
आवश््क ्ोग्् ा पगु ेको िनिलक्त भन्ने सम्झनु पछय ।
(ट) “गिीब” भन्नािे नेपाि सिकाििे लनलश्च िापदण्ड अन् गय सि्–सि्िा ोके को िालष्ट्र् वा क्षेत्रग
गरिबीको िे खािलु न िहेको, लिक्षा, स्वास्््िस् ा िानव लवकासका सचू कहरूका आिाििा लपछलडएको ि
लनलश्च लिङ्गग था सािालिक सिहू का आिाििा िालष्ट्र् लवकास प्रलक्र्ाको िि
ू प्रवाहिा सिावेि हुन
नसके को व््लक्त वा सिहू िाई सम्झनु पछय । ्स िब्दिे नेपाि सिकाििे गरिबीको परिच्पत्र लव िण गिे को
अवस्थािा सो परिच्पत्र प्राप्त परिवािको सदस््िाई सिे िनाउनेछ।
(ठ) “गरिबीको िे खा”भन्नािे नेपाि सिकाििे लनलश्च िापदण्ड अन् गय सि्–सि्िा ोके को िालष्ट्र्
गरिबीको िे खा सम्झनु पछय ।
(ड) “अल गिीब” भन्नािे नेपाि सिकाििे ोके को गरिबीको िे खालभत्र पनेहरू िध््े ६० प्रल ि भन्दा कि
आ् भएका व््लक्तिाई सम्झनु पछय ।
(ि) “बिािीकिण” भन्नािे िघुउद्यिबाट हुने उत्प्पादन, िल्ू ्लनिायिण, प्रवियन था लव िण प्रणािीसाँग
सम्बलन्ि उपभोक्ता के लन्र लक्र्ाकिापिाई िनाउाँछ ।
(ण) “का्यलवलि” भन्नािे “गरिबी लनवािणका िालग िघु उद्यि लवकास का्यक्रि (िेडपा)” का्ायन्व्नका
िालग ्ाि गरिएको ्सै का्यलवलििाई िनाउाँछ ।
( ) “िघु उद्यि” भन्नािे औद्योलगक व््वसा् ऐन, २०७३ िा गरिएको परिभार्ा अनसु ािको उद्यििाई
िनाउाँछ।
(थ) “स् िोन्नल ” भन्नािे उत्प्पादन, गणु स् ि, प््ाके लिङ्ग, पाँिू ी, िनु ाफा, िोिगाि िस् ा पक्षिा उद्यििा देलखने
सकािात्प्िक परिव यनिाई िनाउाँछ ।
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(द) “व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क संस्था” भन्नािे िघु उद्यिीहरूको लसियना, प्रवियन, लवकास था
लवस् ािका िालग व््ावसाल्क सेवा प्रदान गनय प्रचलि काननु बिोलिि द ाय भई सञ्चािनिा िहेका दक्ष
िनिलक्त्क्त
ु संस्थािाई बझु ाउाँ छ।
(ि) “सीप लवकास ालिि” भन्नािे व््वसा् स्थापना, लवकास था प्रवियनका िालग आवश््क पने
प्रालवलिक सीप िि
ू क ालिििाई िनाउाँछ ।
(न) “एडभान्स ालिि” भन्नािे एक पटक सीप लवकास ालिि लिई व््वसा् सञ्चािन गरििहेका
उद्यिीिाई सोही लवर््िा लदइने उच्च स् िको ालिििाई िनाउाँछ । ्स िब्दिे आिािभू सीप प्राप्त
उद्यिीिाई लदइने थप ालिििाई सिे िनाउाँछ ।
(प) “उद्यि लवकास कोर्” भन्नािे िघु उद्यि प्रवियन, लवकास था लवस् ािका िालग स्थापना गरिने कोर्िाई
बझु ाउाँछ।
(फ) “व््वसाल्क पिाििय सेवा” भन्नािे व््वसा्को ससु ञ्चािन, लवकास था स् िोन्नल का िालग प्रदान
गरिने प्रालवलिक था व््वस्थापकी् ज्ञानिाई िनाउाँछ ।
(ब) “साझेदाि संस्था” भन्नािे का्यक्रि सञ्चािनका िालग प्रालवलिक सेवा ि सह्ोग उपिब्ि गिाई
साझेदािीिा काि गने संस्थािाई िनाउाँछ ।
(भ) “साझा सलु विा के न्र” भन्नािे अल गिीब, सिहू िा आवि सदस््हरू एकै स्थििा िम्िा भै उत्प्पादन,
प्रिोिन, बिािीकिण था सेवा सम्बन्िी काि गने भवन वा स्थानिाई िनाउाँछ ।

पररच्छे द — २
काययक्रमको छनौट र सच
ं ािन सभवन्िी व्यवस्थाः
३.

काययलवलिको उद्देश्यःःहरिवन नगिपालिकािे िघु उद्यि लवकास, उद्यििीि ा लवकास ि
िोिगाि/स्विोिगाि लसियनािा लवलन्ोलि बिेट था का्यक्रििाई िघु उद्यि लवकास िोडेिको लसद्दान् को
आिाििा प्रभावकािीरुपिा संचािन गने ।

४.

िलित समहू ः गरिबीको िे खािलु न िहेका परिवािका सदस््हरू िसअन् गय ,
(१) गरिबीको िे खािलु न िहेका नेपािी नागरिकका परिवािका सदस््हरू ्स का्यक्रिका िलक्ष सिहू हुनेछन् ।
(२) अल लवपन्न वगय, लपछलडएका िलहिा, दलि , आलदवासी िनिाल हरू, दगु यि था सेवाको पहुचाँ कि
पगु ेका क्षेत्रहरुिा ्स का्यक्रििाई के लन्र गरिनेछ ।
(३) िलक्ष सिहू िा िलहिा ७०%, दलि ३०%, िनिाल ४०%, ििेिी ४०%, ्ुवा (१६—४० वर्य)
६०% िहनेछन् ।
व्यवसाय लवकास सेवा प्रदायक संस्थाहरूको पररचािन गनेःः उद्यिी लसियनाका िालग गरिने लवलभन्न
का्यहरू ्स प्रकाि छन्््ः

५.

(क) बिाि, श्रो था सम्भाव्् ा अध्््न;
(ख) सहभालग ािि
ू क ग्रािीण िेखािोखा ि घिििु ी सवेक्षण;
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६.

७.

(ग) सिहू लनिायण ि क्षि ा वृलि;
(घ) उद्यििीि ा लवकास ालिि;
(ङ) सीप लवकास ालिि सञ्चािन;
(च) किाय प्रवाह गनय सह्ोग ि सहिीकिण;
(छ) व््वसा् लवकास पिाििय था बिाि लवस् ाि
(ि) उप्क्त
ु प्रलवलििा पहुचाँ का िालग सह्ोग ि सहिीकिण ि
(झ) िघु उद्यिीहरूको स् िोन्नल िस् ा लक्र्ाकिापहरू सञ्चािन गनयका िालग व््वसा् लवकास
सेवा प्रदा्क सस्ं थाहरूको परिचािन गरिनेछ ।
व्यवसाय लवकास सेवा प्रदायक संस्थाहरूको छनौट गनेः िेडपा का्यक्रि िागु नभएसम्िका िालग
उद्यि लवकास, उद्यििीि ा लवकास ि िोिगाि/स्विोिगाि लसियनािा परिचािन गरिने सेवा प्रदा्क संस्थाहरु
का्ायि्िे छनौट गनेछ ।
व्यवसाय लवकास सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग गररने आपसी सभझौतामा उल्िेख हुने कुराहरूःः
(१) उद्यि लवकास सलिल िे व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क संस्थाहरूसाँग गरिने आपसी सम्झौ ािा
सावयिलनक खरिद ऐन, २०६३ था लन्िावि्ी, २०६४ िा उल्िेलख व््वस्था अनक
ु ू ि हुने गिी देहा्का
कुिाहरू उल्िेख गनयु पनेछः

८.

९.

(क) सम्झौ ा अवलिभि गनयु पने उद्यिी लसियना सम्बन्िी लक्र्ाकिापहरूको लवस् ृ लवविण;
(ख) लवलभन्न ालििहरूको नाि, अवलि ि सहभागी सङ्ख्ा (सहभागी सङ्ख्ा सिावेिी लसिान्
अनसु ाि हुनु पनेछ);
(ग) प्रािलम्भक सम्भाव्् ा अध्््नदेलख प्रलवलििा पहुचाँ सम्िका िालग सह्ोग ि सहिीकिणका
लवलभन्न चिणिा उद्यिीिाई प्रदान गरिने सह्ोग सम्बन्ििा आिाि ि कािण सलह को प्रल वेदन पेि
गनयु पने लवर््;
(घ) लनिायरि िााँचािा का्य प्रगल लन्लि रूपिा पेि गनयु पने लवर््;
(ङ) सम्झौ ा बिोलििको का्यक्रि का्ायन्व्न गनय आवश््क पने िनिलक्तको लवविण;
(च) िघु उद्यिीका िालग िघु किायिा पहुचाँ गिाउने लवर््;
(छ)िघु उद्यिीका िालग प्रलवलिको पलहचानदेलख हस् ान् िणसम्िका प्रकृ ्ा;
(ि)उद्यि लवकास सलिल साँग सम्बन्ि िाखनु पने लवर््;
(झ) अनगु िन गने पदालिकािी, लनका् था ेश्रो पक्षिाई सस्ं थािे सह्ोग गनयु पने लवर््;
(ञ) िकि भक्त
ु ानी सम्बन्िी व््वस्था ि
(ट)अन्् आवश््क लवविणहरु ।
व्यवसाय लवकास सेवा प्रदायक सस्ं थाहरूको छनौट गरी आपसी सभझौता गनेःः उद्यि लवकास
सलिल को लनणय्ानसु ाि िाखािे िेडपाका िालग छनौट भएका व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क सस्ं थाहरूबाट
उद्यिी लसियना था स् िोन्नल सम्बन्िी सेवा लिनका िालग प्रचलि िााँचािा आलथयक था प्रालवलिक प्रस् ाव
लिई सम्झौ ा गनेछ ।
वडाहरु/वस्तीहरु छनौट गनेः (१) उद्यि लवकास सलिल िे उपदफा १४ (२) िा ोके को आिाििा आफ्नो
क्षेत्र लभत्रका वडाहरु/वस् ीहरु छनौट गनयपु नेछः
(२) उद्यि लवकास सलिल िे वडाहरु/वस् ीहरु छनौट गदाय देहा्का लवर््हरू सिावेि हुनु पनेछः
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(क)

वडाहरु/वस् ीहरुिा िोिगािीको लस्थल (गरिबी नक्िाङ्कन/DAG नक्िाङ्कन), गरिबी
सचू काङ्क;
(ख) वडाहरु/वस् ीहरुिा िघु उद्यिीका िालग उपिब्ि हुने श्रो , कच्चा पदाथयको अवस्था था
बिािको सम्भाव्् ा;
(ग) वडाहरु/वस् ीहरुिा िघु उद्यिीका िालग उपिब्ि हुने सम्भाव्् अवसिहरू;
(घ) उद्यि लवकास सलिल िे आवश््क ठानेका अन्् लवर््हरू ।
(३) उद्यि लवकास सलिल िे व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क संस्थासाँग सम्झौ ा गदाय साक्षीका रूपिा वडा
का्ायि्का प्रल नलििाई संिग्न गिाउनु पनेछ ।
(४) उद्योग लवकास िाखािे वडाहरु/वस् ीहरु छनौट ि सस्ं थासाँग सम्झौ ा गरिसके पलछ सम्बलन्ि वडाका
पदालिकािी, व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क संस्थाका आलिकारिक प्रल लनलि ि अन्् सिोकाि पक्षहरूलबच
का्यक्रि का्ायन्व्न सम्वन्ििा अन् िलक्र्ा गनयु पनेछ ।
पररच्छे द — ३
उद्यम लवकास कोष स्थापना र सञ्चािन सभवन्िी व्यवस्थाः
१०.

उद्यम लवकास कोषको स्थापनाः (१) हरिवन नगिपालिकािा उद्यिलिि ाको िाध््िवाट आ्आियन था
िघु उद्यि, घिे िु था साना उद्योग लवकास गनय एक उद्यि लवकास कोर् स्थापना गरिनेछ । ्ो कोर् बास्के ट
फन्डको रुपिा िहनेछ । ्स कोर्िा संघी् सिकाि, प्रदेि सिकाि, स्थानी् ह, लवकास साझेदाि एवं अन््
स्रो बाट हरिवन नगिपालिकािाई िोिगािी लसियना, गरिबी लनवािण, आ् आियन, उद्यि ि उद्यिलिि ा
लवकासका िालग प्राप्त हुने सबै प्रकािका अनदु ान, हरिवन नगिपालिकाको आन् रिक आ्बाट प्राप्त हुने िकि
िम्िा हुनेछ ।
(२) नगिपालिकाको उद्योग प्रवियन था उद्यिलिि ा लवकासका िालग नगिपालिकाको सलं च कोर् अन् गय
देहा् विोलििका िकिहरु िम्िा गने गिी एक “उद्यि लवकास कोर्”स्थापना गरिनेछ । ्स कोर्िा पलिि
बिोलििको िकि िम्िा गरिनेछ ।
(क) सघं ी् सिकाि ि प्रदेि सिकािबाट िघु उद्यि, घिे िु था साना उद्योग ि उद्यिलिि ा
लवकाससंग सम्वलन्ि का्यक्रिका िालग प्राप्त िकि,
(ख) लवकास साझेदािबाट प्राप्त िकि,
(ग) हरिवन नगिपालिकािे िघु उद्यि, घिे िु था साना उद्योग ि उद्यििीि ा लवकासका िालग
लवलन्ोिन गिे को िकि,
(घ) उद्यि लवकासका िालग सािदु ाल्क संघ सस्ं था था लनिी क्षेत्रबाट प्राप्त िकि,
(ङ) उद्यि लवकासका िालग लवर््ग िाखा था अन्् स्रो बाट प्राप्त िकिहरु ।
(३) नगिपालिकािा उद्यि लवकास कोर् संचािनका िालग देहा् बिोलििको एक उद्यि लवकास कोर्
संचािक सलिल हुनेछः
सं्ोिकः

प्रिख
ु , नगिपालिका

सदस््ः

प्रिख
ु प्रिासकी् अलिकृ
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सदस््ः

प्रल लनलि, का्यपालिकाको िलहिा, दलि था अल्पसंख्क सदस््हरु िध््ेबाट
सं्ोिकिे ोके को
एक िना िलहिा

सदस््ः

प्रिख
ु , आलथयक प्रिासन िाखा

सदस््ः

प्रल लनलि, िघु उद्यि, घिे िु था साना उद्योगसाँग सम्वलन्ि लनिी क्षेत्रका छा ा
संगठनका प्रल लनलिहरु िध््ेवाट वलििा २ िना

सदस््–सलचवः प्रिख
ु , उद्योग लवकास िाखा
नोटः कोर्को वैठकिा आवश््क ा अनसु ाि लवज्ञहरुिाई आिलन्त्र गनय सलकनेछ ।
११.

१२.

उद्यम लवकास कोषको उद्देश्यःः ्स कोर्को उद्देश्् देहा् बिोलिि हुनेछन–्
(क) िघु उद्यि, घिे िु था साना उद्योगको िाध््िवाट िोिगािी लसियना गदै गरिबी न््लू नकिण गनयका िालग
आलथयक स्रो सािनको व््वस्थापन गने ।
(ख) स्थानी्स् ििा उपिब्ि श्रो सािनिा आिारि वा ाविण िैत्री उद्यिहरुको प्रवियन गनय आलथयक
सह्ोग प्ु ायउने।
(ग) हरिवन नगिपालिकािाई उपिब्ि हुने अनदु ानिाई लनलश्च िापदण्डको आिाििा एकीकृ रूपिा स्रो
प्रवाह गने प्रणािीको लवकास गने,
(घ) सिावेिी लवकासको अविािणा बिोलिि िलक्ष सिहू िस् ै गिीब सिदु ा्का िलहिा, आलदवासी,
िनिाल , दलि , अपाङ्ग आलद छनौट गिी ी िलक्ष सिदु ा्िाई कोर्को प्रवाह सलु नलश्च गने ।
उद्यम लवकास कोषको काययिेत्रः िोिगािी लसियना, गरिबी लनवािण, आ् आियन, उद्यि ि उद्यिलिि ा
लवकासका िालग हरिवन नगिपालिकािा प्राप्त हुने लनःि य वा सि य अनदु ान वा अन्् सबै प्रकािका अनदु ान
वा सहा् ा िकिहरु ्स कोर्िा िहनेछन् । नगिपालिकाको आन् रिक आ् िगा् नगिपालिकािा प्राप्त हुने
उद्यि ि उद्यिलिि ा लवकास सम्वन्िी सबै प्रकािका स्रो को परिचािन एवं व््वस्थापन गनयु ्स कोर्को
का्यक्षेत्र हुनेछ।

१३. उद्यम लवकःास कोषको संचािनः (१) उद्यि लवकास कोर्िा िम्िा भएको िकि उद्यि लवकास सलिल को
स्वीकृ ल िे िोिगािी लसियना, गरिबी लनवािण, आ् आियन, उद्यि ि उद्यिलिि ा लवकास का्यक्रििा वाहेक
अन्् का्यक्रििा खचय गनय पाइने छै न ।
(२) उद्यि लवकास कोर्को खा ा सच
ु प्रिासकी् अलिकृ िे उद्योग लवकास
ं ािन गने लिम्िेवािी प्रिख
िाखाको प्रिख
ु िाई लदनपु नेछ ।
(३) उद्यि लवकास कोर्को खा ा संचािन उद्योग लवकास िाखाको प्रिख
ु ि िेखा प्रिख
ु को सं्क्त
ु
दस् ख वाट हुनेछ ।
(४) बिेट लनकासा, खचय, िेखा प्रणािी, प्रल वेदन एवं िेखा परिक्षण सम्वन्िी व््वस्था प्रचलि काननु
बिोलिि हुनेछ ।
१४. उद्यम लवकास कोष सञ्चािक सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकारः (१)उद्यि लवकास कोर् सञ्चािक
सलिल को काि, क यव्् ि अलिकाि देहा् बिोलििको हुनेछः
(क) नगिसभािे स्वीकृ गिे को का्यलवलि बिोलिि उद्यि लवकास सलिल को लनणय्ानुसाि कोर्िा
िहेको िकि खचय गने व््वस्था लििाउने ।
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(ख) कोर्को आम्दानी ि खचयको लवविण सम्वलन्ि नगिसभा सिक्ष स्वीकृ ल का िालग पेि गने ।
(ग) कोर्बाट भएको िालसक खचयको लवविण सावयिलनकीकिण गने ।
(घ) कोर्को िकि खचय गदाय पािदलिय ा, िवावदेही, उत्तिदा्ी, लि व््ल् ा, का्यदक्ष ा ि
औलचत्प््को आिाििा गनयु पनेछ । कोर्को खचय िकिको अनगु िनको क्रििा प्राप्त भएका
सझु ावहरुिाइ उपचािात्प्िक ि सिु ािात्प्िक उपा् अपनाउने ।
(ङ) कोर्िे लन्लि प्रल वेदन ्ाि गिी गाउाँका्यपालिका ि नगिका्यपालिका साथै लिल्िा सिन्व्
सलिल , प्रदेि ि संघका सम्वलन्ि लनका्हरु था लवकास साझेदािहरुिाई सिे पेि गने ।
(२) कोर्को िेखा प्रचलि काननू अनसु ाि िेखा प्रणािीिा आिारि िहेि िाखने व््वस्था लििाउनु पनेछ ि
प्रचलि काननू बिोलिि िेखा परिक्षण गिाउनु पनेछ ि प्राप्त स्रो को आिाििा आवश््क ा अनसु ाि
छुट्टाछुट्टै िेखा िाखन सलकनेछ ।
(३)कोर्को िेखा सचं ािन ि व््वस्थापन गनय उद्यि लवकास सलिल िे कोर् सच
ं ािक सलिल िाई
आवश््क लनदेिन लदन सक्नेछ ।
१५.

संचािक सलमलतको उत्तरदालयत्वः उद्यि लवकास कोर् संचािक सलिल आफ्नो कािको िालग
नगिसभाप्रल उत्तिदा्ी िहनेछ ।

पररच्छे द — ४
स्थानीय तह तथा लवलभन्न सलमलतहरुको भूलमका तथा दालयत्व सभवन्िी व्यवस्था
१६.

नगरपालिकाकोभूलमका तथा दालयत्वः ्स का्यलवलि का्ायन्व्निा नगिपालिकाकोभलू िका था दाल्त्प्व
देहा् बिोलिि हुनेछः
(क) िघु उद्यि लवकास सम्बन्िी ्ोिना स्वीकृ गने;
(ख) स्वीकृ ्ोिनािाई का्ायन्व्न गनय आवश््क श्रो सािनको सलु नलश्च ा गने;
(ग) िघउु द्यि लवकासका क्षेत्रिा का्य गने सिकािी, गैि सिकािी, लवकास साझेदाि था लनलिक्षेत्रका
सङ्घसंस्थाहरूसाँग सिन्व् गने;
(घ) िघु उद्यि लवकास सम्बन्िी भएका कािहरूको लन्लि अनगु िन, लनिीक्षण था िल्ू ्ाङ्कन गिी, गिाई
लनदेिन था सझु ाव लदने;
(ङ) िघु उद्यिीहरूिाई लवत्ती् सलु विा उपिब्ि गिाउन लवत्ती् संस्थाहरूसाँग सिन्व् गने;
(च) िघु उद्यि लवकास का्यक्रिसाँग सम्बलन्ि नील ग लवर््िा आवश््क ानसु ाि प्रदेि सिकाि ि नेपाि
सिकािका लनका्िा लसफारिस गने;
(छ) उद्यि लवकास िणनील क ्ोिना ियिु ा गिाई सभावाट स्वीकृ गिाउने;
(ि) िघु उद्यि लवकासका िालग स्थानी् स्रो सािनको परिचािन गनय आफू अन् गय का सम्बलन्ि
लनका्हरुिाई आवश््क लनदेिन लदने;
(झ) लवज्ञहरू िाफय ् उद्यि लवकास सलिल िाई आवश््क पिाििय, सल्िाह ि सझु ाव लदने;
(ञ) उद्यि लवकास सलिल िाई सि् सि्िा आवश््क लनदेिन लदने; ि
(ट) उद्योग लवकास िाखाको स्थापना गिी आवश््क िनिलक्त व््वस्थापन गने,
(ठ) उद्यि लवकास कोर्को स्थापना गने ।
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१७.

उद्यम लवकास सलमलतको गठनः का्यक्रिको का्ायन्व्निाई प्रभावकािी बनाउन देहा् बिोलििको उद्यि
लवकास सलिल को गठन हुनेछः
स्ं ोिकः
सदस््ः
सदस््ः

१८.

प्रिख
ु , नगिपालिका वा लनििे ोके को का्यपालिकाको लनवायलच पदालिकािी
प्रिख
ु प्रिासकी् अलिकृ
प्रल लनलि, का्यक्रि िागु भएका वडाको दलि था अल्पसंख्क सदस््हरु िध््ेबाट
सलिल िे ोके को एक िना
सदस््ः
प्रल लनलि, का्यक्रि िागु भएका वडाको िलहिा सदस््हरु िध््ेबाट एक िना
सदस््ः
प्रल लनलि, िघु उद्यिी सिहू सङ्घ
सदस््–सलचवः का्ायि्को उद्योग लवकास िाखाको प्रिख
ु
उद्यम लवकास सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकारःः उद्यि लवकास सलिल को काि, क यव्् ि अलिकाि
देहा् बिोलिि हुनेछः
(क) िघु उद्यि लवकास सम्बन्िी नगिपालिकाको ्ोिना ियिु ा गिाई नगिसभािा स्वीकृ को
िालग पेि गने;
(ख) स्वीकृ ्ोिनािाई का्ायन्व्न गनय का्य ्ोिना स्वीकृ गने;
(ग) व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क सस्ं थाको अनिु ोि बिोलिि िघु उद्यि लवकास सम्बन्िी
प््ाके ि का्ायन्व्न गनयका िालग सम्भालव वडा, वस् ी छनौट गनय सह्ोग गने;
(घ) व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क संस्थाबाट ्ाि गरिने का्यक्रिको प्रगल लवविण बैठकिा
छिफि गिाउने था देलखएका कलिकििोिी सिु ािका िालग लनदेिन, सझु ाव लदने;
(ङ) आफ्नो का्यक्षेत्रलभत्र िघु उद्यि लवकासिा काि गने सिकािी, गैि सिकािी, लनलिक्षेत्र,
लवकास साझेदाि नागरिक सिािका सङ्घसस्ं थाहरूसाँग का्यग सम्बन्ि स्थालप गिी अनक
ु ूि
वा ाविण ्ाि गने;
(च) िघुउद्यि लवकास लवकाससम्बन्िी नगिपालिकािा भएका का्यक्रिहरूको सावयिलनक िेखा
पिीक्षण, सावयिलनक सनु वु ाइ िस् ा का्यक्रिहरू आ्ोिना गिी िवाफदेलह ा ि पािदलिय ा
सलु नलश्च गने;
(छ) व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क सस्ं थाहरूिे सम्झौ ा बिोलििको का्य गिे नगिे को
सम्बन्ििा
लन्लि अनुगिन था िल्ू ्ाङ्कन गिी का्ायि्िाई िानकािी गिाउने;
(ि) िघु उद्यिीका उत्प्पादनहरूिाई बिाि सलु नलश्च गनय सम्बि लनिीक्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूसाँग
अन् लक्र्ा, छिफि, पिाििय गने;
(झ) िघु उद्यिीहरूिाई लवत्ती् सलु विा उपिब्ि गिाउन आफ्नो का्यक्षेत्र लनकटिा िहेका लवत्ती्
संस्थाहरूको पलहचान गिी उद्यिीहरूसाँग सम्बन्ि स्थालप गिाउने;
(ञ) का्यक्रि सञ्चािन गने उद्यि लवकास सहिक ाय ि अन्् क्षेत्रका सािालिक परिचािकहरू
लबच का्यग सम्बन्ि स्थालप गिाउने;
(ट) नगि उद्यि लवकास ्ोिना ियिु ा था का्ायन्व्न गनय उद्योग लवकास िाखा, िेडेप ि अन््
सम्बि सङ्घ सस्थाहरूसाँग सिन्व् स्थालप गने;
(ठ) स्थानी् श्रो सािनको अलिक ि उप्ोग गनय उद्यििीि ा लवकासका िालग चे ना
फै िाउने;
(ड) वडास् ििा अल गिीब ि सिावेिी उद्यि लवकासका िालग स्थानी् सिदु ा्िाई परिचािन
गने;
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(ि) नगिपालिकािा का्यक्रि का्ायन्व्न गनय सम्भालव वडा था वस् ीहरु छनौट गने;
(ण) िघु उद्यिी सिहू हरुको संस्थाग क्षि ा अलभबृलि गनय सह्ोग गने;
( ) उद्यि लवकास था उद्यििीि ा सम्वन्िी सभं ावनाहरु खोिी गरि का्यक्रि ियिु ा गने ।
उद्योग लवकास शाखाको भलू मका तथा दालयत्वः िघु उद्यि, घिे िु था साना उद्योगको लन्िन
था प्रवियन गनयका िालग एक उद्योग लवकास िाखाको स्थापना हुनेछ । ्स का्यलवलिको
का्ायन्व्नका सन्दभयिा उद्योग लवकास िाखाको भूलिका था दाल्त्प्व देहा् बिोलिि हुनेछः
(क) िघु उद्यि लवकास सम्बन्िी ्ोिना ियिु ा गिी स्वीकृ ल का िालग उद्यि लवकास सलिल िा
पेि गने;
(ख) स्वीकृ ्ोिना का्ायन्व्न गनय का्य ्ोिना बनाई स्वीकृ ल का िालग उद्यि लवकास
सलिल िा
पेि गने;
(ग) स्वीकृ का्य्ोिना का्ायन्व्न गनयका िालग सािन श्रो िटु ाउन सम्बि पक्षहरू
(सिकािी,
गैिसिकािी, लनिी क्षेत्र, लवकास) साँग का्यग सम्बन्ि स्थालप गने;
(घ) का्यक्रि का्ायन्व्न गनय सम्भालव वडाहरु/वस् ीहरु छनौट गनयका िालग सलिल सिक्ष
प्रस् ाव पेि गने;
(ङ) का्यक्रि का्ायन्व्न सम्बन्ििा उद्यि लवकास सलिल , नगिपालिकािे लदएको लनदेिन
पािना गने;
(च) का्यक्रिको लन्लि प्रगल लवविण ्ाि गिी प्रल वेदन उद्यि लवकास सलिल ि
नगिपालिकािा पठाउने;
(छ) ्स का्यलवलि बिोलिि का्यक्रि का्ायन्व्नको सलु नलश्च ा गिाउने;
(ि) िघु उद्यि लवकास परि्ोिनासाँग लनकट सम्पकय बनाई का्यहरू गने;
(झ) का्यक्रिको िघउु द्यि लवकास प््ाके ि का्ायन्व्न गनय छनौट भएका व््वसा् लवकास सेवा
प्रदा्क संस्थाहरूसाँग सम्झौ ा गने ि सम्झौ ा भएका संस्थाहरूबाट का्य सम्पादन गिाउने,
का्यक्रिको अनगु िन िल्ू ्ाङ्कन गने, न ीिािि
ू क का्य सम्पादनका आिाििा भक्त
ु ानी
लदने;
(ञ) अनगु िन था िूल््ाङ्कन गदाय सम्झौ ा बिोलिि गणु स् िी् सेवा प्रवाह गनय सक्षि
नदेलखएका व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क सस्ं थासाँग भएको सम्झौ ा भङ्ग गनय उद्यि
लवकास सलिल िाई लसफारिि गने;
(ट) िघु उद्यिीका उत्प्पादनहरूिाई बिाि सलु नलश्च गनय सम्बि लनिीक्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूसाँग
अन् िलक्र्ा, छिफि आ्ोिना गने;
(ठ) िघु उद्यिीहरूिाई लवत्ती् सलु विा उपिब्ि गिाउन लवत्ती् संस्थाहरूको पलहचान गिी
उद्यिीहरूसाँग सम्बन्ि स्थालप गिाउन आवश््क सिझदािी का्ि गने;
(ड) िैङ्लगक था सिावेिी व््वस्थापन सचू ना व््वस्थापन प्रणािी स्थालप गिी लन्लि
रूपिा उद्यिीहरूको ््ाङ्क अद्यावलिक गने, लन्लि रूपिा उद्यि लवकास सलिल ,
नगिपालिकािा पठाउने;
(ि) सावयिलनक सनु वु ाइ का्यक्रििा सहभागी भई प्रगल प्रल वेदन प्रस् ु गने;
(ण) का्यक्रि सञ्चािनका िालग सम्बलन्ि लनका् था पदालिकािीहरूसाँग सम्पकय ि सिन्व्
गिी का्यक्रि का्ायन्व्नका िालग सहि वा ाविण ्ाि गने;
( ) उद्यि लवकास सलिल साँग सिन्व् गिी सिोकािवािाहरू सबैको सहभालग ा सलु नलश्च गिे ि
लन्लि बैठक आ्ोिना गने ि
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का्यक्रि का्ायन्व्नका क्रििा आइपने का्ायन्व्न हका बािाअड्चन फुकाउने था
आफुिे फुकाउन नसक्ने बािा अडचन फुकाउन उद्यि लवकास सलिल िा लसफारिस गने ।

मेडेपको भूलमका तथा दालयत्वः ्स का्यलवलिको का्ायन्व्नका सन्दभयिा िेडेपको भलू िका था दाल्त्प्व
देहा् बिोलिि हुनेछः
(क) का्यक्रि का्ायन्व्नका साझेदाि संस्थाहरूको क्षि ा अलभवृलिका िालग प्रालवलिकसह्ोग
उपिब्ि गिाउने;
(ख) साझेदाि सस्ं थाहरूको क्षि ा अलभवृलि गदै सो क्षि ा िेडपािा उप्ोग हुने वा ाविण
बनाउने;
(ग) िघु उद्यिीहरूिाई लवत्ती् सलु विा उपिब्ि गिाउन का्यक्रि ि लवत्ती् संस्थाहरू लबच
सिन्व् गने;
(घ) िघु उद्यि लवकास का्यक्रिसाँग सम्बलन्ि ्ोिना ियिु ा, लवत्ती् सलु विा, प्रलवलि ि
बिाििा पहुचाँ िस् ा नील ग लवर््िा आवश््क ाअनसु ाि पिाििय था सझु ाव लदने;
(ङ) िघु उद्यि लवकासका िालग ्ोिना ियिु ा, का्ायन्व्न, अनगु िन था िल्ू ्ाङ्कनिा
प्रालवलिक सह्ोग गने ।
पररच्छे द — ५
व्यवसाय लवकास सेवा प्रदायक संस्थाको दालयत्व तथा लजभमेवारी सभवन्िी व्यवस्था

२१. प्रारलभभक सवेिण (स्रोत पलहचान, वजार र िलित समूह) गनेःः (१) व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क
संस्थाका आलिकारिक प्रल लनलििे का्यक्रि सञ्चािन गने नगिपालिकाको उद्यि लवकास सलिल साँग पिाििय
गिी उद्यि लवकास सलिल िे ोके का वडाहरूिा िघु उद्यिी लसियनाका आिािहरू बािे प्रािलम्भक सवेक्षण गनयु
पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलिि प्रािलम्भक सवेक्षण गदाय देहा्का लवलिहरू अपनाउनु पनेछः
(क) घिििु ी सवेक्षण, सहभागी छनौट ि िौिदु ा उद्यिी सवेक्षण फािि (फािि ए, बी, सी अनसु चू ी
१ बिोलिि);
(ख) सहभालग ािि
ू क ग्रािीण िेखािोखा (PRA);
(ग) बिाि सम्भाव्् ा लवश्लेर्ण (फािि लड अनसु चू ी २ बिोलिि) ि
घ)
गरिबीको स् ि नक्साङ्कन ।
(३) उपदफा (२) बिोलििका लवलिबाट गरिएको अध्््नका आिाििा व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क
संस्थािे नगिपालिकाको सािालिक/आलथयक लस्थल को िेखािोखा सलह को प्रािलम्भक सवेक्षण
प्रल वेदन ्ाि गिी उद्यि लवकास सलिल िा छिफि था पिािियका िालग पेि गनयु पदयछ ।
(४) उपदफा (३) बिोलिि छिफि था पिािियका िालग पेि भएको प्रल वेदन उपि उद्यि लवकास
सलिल िे सा लदनलभत्र छिफि गिी पिाििय उपिब्ि गिाउनु पदयछ ।
(५) उपदफा (४) बिोलिि उद्यि लवकास सलिल िे उपिब्ि गिाएको पिािियसलह सिावेि गिी ्ाि
भएको अलन् ि प्रल वेदन उद्योग लवकास िाखािा पेि भई उद्यि लवकास सलिल बाट अनिु ोदन
भएपलछ प्रािलम्भक सवेक्षण का्य पिू ा भएको िालननेछ ।
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बजार के न्र तथा काययक्रम स्थिको पलहचान र छनौट गनेः (१) प्रािलम्भक सवेक्षणका आिाििा कच्चा
पदाथय, िाग था बिाि पहुचाँ को सलु नलश्च ा सिे िाई आिाि िानी उप्क्त
ु बिाि के न्र (Market Center)
पलहचान गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलिि पलहचान गरिएको बिाि के न्र िध््े सबैिाई पा्क पने लहसाविे उप्क्त
ु
देलखएको बिाि के न्रको छनौट गिी उक्त बिाि के न्रिाई का्यक्रि स्थि (Program Location)
ोकी उद्यि लवकास सलिल था का्ायि्िाई िानकािी लदनपु नेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोलििको िानकािी उद्यि लवकास सलिल बाट अनिु ोदन भएपलछ बिाि के न्र था
का्यक्रि स्थिको पलहचान ि छनौट का्य पिु ा भएको िालननेछ ।
बजार, प्रलवलि तथा वातावरणको सभभाव्यता पलहचान गनेःः (१) िघु उद्यिी बनाउनका िालग
िलहिा, दलि , िनिाल , अल्पसंख्क, अपाङ्ग ि अल गिीबहरूको पहुचाँ लवश्ले र्णिाई ध््ान लदाँदै देहा्का
लवर््हरूिा के लन्र िहेि (फिय ई, एफ, िी१, िी२ अनुसचू ी ३ बिोलिि) लवश्ले र्ण गिी बिाि, प्रलवलि था
बा ाविण सम्भाव्् ा पलहचान प्रल वेदन ्ाि गनयु पदयछः
(क) स्थानी्स् ििा उपिब्ि हुने कच्चा पदाथयको सचू ी था सोको लवश्ले र्ण;
(ख) उपिब्ि प्रलवलिको सचू ी था सोको लवश्ले र्ण;
(ग) स्थानी् कच्चा पदाथय ि प्रलवलिका आिाििा आवश््क पने सीप को सचू ी था सोको लवश्लेर्ण;
(घ) सम्भालव औद्योलगक वस् हु रू था सोका सम्भालव उपभोक्ताहरू;
(ङ) उद्यि सञ्चािनको िालग आवश््क भौल क पवू ायिािको अवस्था ि
(च) वा ाविणी् प्रभाव था व््वसाल्क वा ाविण (सिकािी नील को प्रभावसलह ) को अवस्था ।
(२) उपदफा (१) बिोलिि ्ाि भएको प्रल वेदनिा सम्बलन्ि बिाि के न्रिा सम्भावना देलखएका िघु
उद्यिहरूको सचू ी सिे सिावेि गनयु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बिोलिि ्ाि भएको प्रल वेदनका बािे िा व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क सस्ं थािे
सम्भालव उद्यिीहरूिाई अलभिख
ु ीकिण गिाउनु पदयछ ।
(४) उपदफा (१) बिोलिि ्ाि भएको एक प्रल प्रल वेदन था उपदफा (३) बिोलिि अलभिख
ु ीकिणको
िानकािी व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क संस्थािे उद्यि लवकास सलिल ि उद्योग लवकास िाखािाई
पठाउनु पदयछ ।
सभभाव्य िघु उद्यमीको पलहचान र छनौट गनेः (१) व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क सस्ं थािे सम्भाव््
उद्यिीको प्रािलम्भक सवेक्षण प्रल वेदनबाट गरिबीको िे खािुलनको परिवाि भनी ठहरिएका परिवाििाई िलक्ष
सिहू िानी सोही सिहू का सदस््हरूिाई छनौट गनयु पदयछ ।
(२) सम्भाव्् उद्यिी पलहचान गदाय का्यक्रिको उद्देश्् बिोलिि अल गिीब, लपछलडएका िलहिा,
आलदवासी िनिाल , दलि , अपाङ्ग, सीिान् कृ था सलु विालवहीन सिहू को अनपु ा िाई ध््ान
लदनु पदयछ ।
(३) उद्यिप्रल को िािणा, प्रल बि ाको स् ि, उप्क्त
ु उिेि सिहू (१६–५० वर्य), िोलखि वहन गनय सक्ने
क्षि ाको स् ि, चाहना, त्प्पि ा, उद्यिको िालग लदने सि्, गल िीि ा, पारिवारिक व््वसाल्क
वा ाविण िस् ा गुणहरूिाई सिे सम्भाव्् उद्यिी पलहचान प्रकृ ्ािा उलच िहत्प्व लदनु पदयछ ।
(४) सम्भाव्् उद्यिीको पलहचान गिे पलछ सोको लवविण ्ाि गिी व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क
सस्ं थािे ्स का्यक्रिका िालग ्ाि गरिएको (Gender and Social Inclusion Management
Information System/GESIMIS) सफ्टवे्िको सह्ोगबाट सम्भाव्् उद्यिीको अलन् ि छनौट
गनयु पदयछ ।
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(५) उपदफा (४) बिोलिि सम्भाव्् उद्यिीको अलन् ि छनौट भएको लिल िे सा लदनलभत्र व््वसा्
लवकास सेवा प्रदा्क संस्थािे सोको प्रल वेदन ्ाि गिी उद्योग लवकास िाखिा पठाउनु पनेछ ।
२५. समूह लनमायण गनेः (१) सम्भाव्् उद्यिी पलहचान भै सके पलछ का्यक्रिको उद्देश््, सहभागीको रुची, क्षि ा,
आवश््क ा, सम्भाव्् ा, कच्चा पदाथय ि बिािको उपिब्ि ा िगा् का पक्षहरूिा ध््ान लदई लवलभन्न
सिहू िा आवि हुन सहभागीिाई अलभिख
ु ीकिण गनयु पनेछ ।
(२) सिहू लनिायण गदाय सिहू परिचािन, सिहू सदस्् सङ्ख्ा, सिहू का सदस््हरू आवि िहेको
सिदु ा्,
भौगोलिक अवलस्थल आलद पक्षिाई ध््ान लदनु पनेछ ।
(३) एउटा सिहू िा न््नू ि ५ िना सदस््हरू िहन सक्नेछन् ।
२६. उद्यमशीिता लवकास तालिम सञ्चािन गनेः (१) व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क संस्थािे सम्भाव््
उद्यिीहरूिाई ालिि स्थििा बीस देलख पच्चीस िनाको सिहू िा उपलस्थ गिाई सा लदनको उद्यििीि ा
लवकास ि एक लदनको िैङ्लगक सिान ा था सािालिक सिावेिीकिण ालिि लदनपु नेछ ।
(२) उद्यििीि ा लवकास ालििको पाठ््क्रििा िूि ः िघु उद्यि लसियना था लवकास (MECD),
आफ्नो व््वसा् सरुु था सिु ाि गिौ (Start and Improve Your Business), Training of
Potential Enterprenuer - TOPE/Training of Start up EntreprenuerTOSE/Training
of Existing Enterprenuer- TOEE/Training of Growing
Enterprenuer- TOGE िस् ा लवर््हरू सिावेि हुनेछन् ।
२७. सीप लवकास तालिम सञ्चािन गनेः (१) व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क संस्थािे उद्यििीि ा लवकास
ालिि लिएका सहभागीहरू िध््े सम्भालव व््वसा् छनौटका आिाििा लवलभन्न सिहू िा आबि गिी सीप
लवकास ालिि सञ्चािन गनयु पनेछ ।
(२) उद्यििीि ा लवकास ालििका सहभागीहरू िध््े सािान्् ः ३० प्रल ि िाई िािो अवलि (४/५
लदनदेलख बिीिा ३ िलहनासम्ि), ३० प्रल ि िाई िध््ि अवलि (१६ लदनदेलख ४५ लदनसम्ि) ि ४०
प्रल ि िाई छोटो अवलि (५ लदनदेलख १५ लदनसम्ि) को ालिििा सहभागी गिाउनु पनेछ ।
(३) लवभाग, सलिल , िेडेप, लसलटइलभलट, अन्् सिकािी था अियसिकािी ालिि प्रदा्क सस्ं थाहरूिे
ियिु ा गिी स्वीकृ गिे को पाठ््क्रिका आिाििा का्ायि्िाई िानकािी लदई सीप लवकास ालिि
सञ्चािन गनयु पनेछ ।
(४) लवर्् लवज्ञ ि सक्षि प्रलिक्षकहरूको उपलस्थल िा ालिि सञ्चािन गनयु व््वसा् लवकास सेवा
प्रदा्क संस्थाको दाल्त्प्व हुनेछ ।
(५) सम्झौ ािा उल्िेख भए बिोलिि सीप लवकास ालििका क्रििा प्रलिक्षाथीिाई आवश््क पने
प्रलवलि (Technology) व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क संस्थािे सहभागीहरूिाई उपिब्ि गिाई सोको
लवविण उद्योग लवकास िाखािाई उपिब्ि गिाउनु पदयछ ।
(६) सम्झौ ािा उल्िेख भए बिोलिि सीप लवकास ालििका प्रलिक्षाथीिाई व््वसा् लवकास सेवा
प्रदा्क संस्थािे िैलक्षक सािग्री, ालिि सािग्री, खािा खचय, लनवायह खचय िस् ा सलु विाहरू सि्िै
उपिब्ि गिाई सोको लवविण उद्योग लवकास िाखािाई उपिब्ि गिाउनु पदयछ ।
(७) छोटो ि िध््ि अवलिको ालिििा एकपटक था िािो अवलिको ालिििा न््नू ि् दईु पटक
प्रलिक्षाथी उद्यिीको लसकाइ उपिलब्ि (Learning Achievement)को का्ायि्बाट िल्ू ्ाङ्कन
गिी सोको लवविण उद्योग लवकास िाखािाई उपिब्ि गिाउनु पदयछ ।
(८) सीप लवकास ालिि सञ्चािनका क्रििा लवलभन्न अनगु िनक ाय था सिोकािवािाहरूको िा्,
सझु ाविाई व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क संस्थािे का्ायन्व्न गनयु पदयछ ।
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(९)

२८.

२९.

३०.

३१.

३२.

ालिि प्राप्त गिी उद्योग व््वसा् सरुु गिे का उद्यिीहरूिाई सिहू को लनणाय्क पदिा सिे िलहिा,
दलि , िनिाल , अल्पसंख्क ि अपाङ्गहरू िहने गिी िघउु द्यिी सिहू , िघउु द्यिी सिूह सङ्घ ि
लिल्िा िघुउद्यिी सिहू सङ्घिा आबि गिाउन सह्ोग गनयपु नेछ ।
िघु कजाय पहुँचका िालग सहजीकरण गनेः व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क संस्थािे िघु उद्यि
सञ्चािनिा आवश््क िगानीको सलु नलश्च ाका िालग िखु ् ः ीन पक्षिा ध््ान लदएि सहका्य गने िस
अन् गय ः
क) अल लवपन्न िसको आफ्नो घििा उद्यि सञ्चािनका िालग स्थान छै न भने त्प््स् ा सम्भाव्् िघु
उद्यिीहरुका िालग साझा सलु विा के न्र िाफय उद्यि सञ्चािनिा सहलिकिण गने,
ख) सम्भाव्् िघु उद्यिीहरु िसको आफ्नै थोिै पाँिु ी छ ि त्प््सबाटै िघु उद्यि सञ्चािन गने लकलसिको
व््वसाल्क ्ोिना बनाएका छन् भने त्प््स् ा िघु उद्यिीहरुको पलहचान गिी उद्यि स्थापनाका िालग
सहिीकिण गने,
ग)
सम्भाव्् िघु उद्यिीहरु िसिाई किायको आवश््क ा छ भने त्प््स् ा िघु उद्यिीहरुको पलहचान गिी
स्थानी् स् ििा सञ्चालि सहकािी, बैंक था िघु लवत्त सस्ं थाहरुसगं प्रत्प््क्ष भेटघाट, पिाििय, गोलि
िाफय सम्वलन्ि उद्यिी ि लवत्ती् संस्था बीच अन् िलक्र्ा गिाई िघु किाय पहुचाँ िा सलु नलश्च ा गने ।
उपयुक्त प्रलवलिमा पहुःँचका िालग प्रलविी हस्तान्तरण र सहजीकरणःः व््वसा् लवकास सेवा
प्रदा्क संस्थािे ालिि लिई उद्यिी बन्न ्ोग्् व््लक्तहरुिाई आवश््क पने प्रलवलि उपिब्ि गिाउनका िालग
आवश््क प्रलवलि पलहचान गिी उद्योग लवकास िाखासाँग सिन्व् गिी उद्यिीहरुिाई आवश््क उप्क्त
ु
प्रलवलि हस् ान् िण गनयपु नेछ । साथै प्रालवलिक सीप लवकास ालिििा प्र्ोग भएका प्रलवलिहरुिाई सिे
िाग सहभालग ािा सहभागीहरुिाई नै हस् ान् िण गनयु पनेछ।
व्यवसाय लवकास परामशय तथा बजार लवस्तारःःनगिपालिकाको उद्यिीहरुबाट उत्प्पालद बस् हु रुको
सिि ि सहि लबक्री व््वस्थाको िालग बिािीकिण सन्िाि लवस् ाि ि व््वसाल्क पिाििय सेवा प्रदान गनयु
पनेछ ।
साझा सलु विा के न्रको स्थापना र सच
ं ािन गनय सहजीकरण गनेः व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क
संस्थािे अल लवपन्न था लवपन्न ाको कािण उद्यि स्थापना गनय स्थान नभएका ि उद्यि गनय ईच्छुक भएका
कम् ीिा १० िना भन्दा बिी उद्यिीहरुिाई साझा रुपिा व््वसा् गनयका िालग सह्ोग गरिने साझा सलु विा
के न्रको स्थापना ि सचं ािन गनय सहिीकिण गनयपु नेछ ।
तथ्याङ्क लवबरण अद्याबलिक गनेः व््बसा् लवकास सेवा प्रदा्क संस्थािे उद्यिी लसियनाको िालग
गरिएका हिे क कृ ्ाकिापहरुको लवविण अध््ावलिक गनयको िालग का्यक्रििे ्ाि पािे को Web based
GESIMIS database system अनसु ाि कम्प््टु ििा लवविण प्रलवष्ट गिी त्प््सको सािाि
ं प्रल वेदन उद्योग
लवकास िाखािा पेि गनयपु ने छ । ्सिी अद्यावलिक गिे को ््ांकको एक प्रल िकि भुक्तानी लिनु पवू य उद्योग
लवकास िाखािाई वझु ाउनु पनेछ । GESIMIS database िा पलसिका ८ लवविणहरु प्रलवष्ट नभएसम्ि
उद्यिी लसियना भएको नदेलखने हुदं ा लविेर् ध््ान लदनपु ने छ।
१)
सिहू लनिायण,
२)
TOPE ालिि,
३)
TOSE ालिि,
४)
व््वसाल्क ्ोिना,
५)
प्रालवलिक सीप लवकास ालिि वा व््बसा् व््बस्थापन पिाििय,
६)
बिाि सभेक्षण,
७)
ऋण िगानी वा स्विगानी ि
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३३.

३४.

३५.

८)
उद्यिको नाि ।
भैरहेका िघु उद्यमीको स्तरोन्नलत गनेःः (१) भैिहेका उद्यिीहरुको स् िोन्नल गनयका िालग व््वसा्
लवकास सेवा प्रदा्क सस्ं थाहरुिे देहा् बिोलििका का्यहरु गनयपु नेछः
(क) स् िोन्नल को िालग आवश््क ा पलहचान गने,
(ख) आवश््क ा पलहचानको आिाििा एडभान्स ालिि वा पनु य ािगी, सीप लवकास ालिि सन्चािन
गने,
(ग) उप्क्त
ु प्रलवलिको पलहचान गिी उद्यिीिाई का्यक्रिको फय बाट बिीिा ८० प्रल ि ि उद्यिीको
फय बाट कलम् ीिा २० प्रल ि िाग सहभालग ािा प्रलवलि हस् ान् िण गने ।
(घ) उत्प्पालद वस् क
ु ो ब्रालण्डङ्ग, प््ाके लिङ्ग, पेटेन्ट, लडिाइन ि रेडिाकय द ाय, विाि िेिा, प्रदयिनीिा
सहभालग ा था सफि उद्यिको स्थिग अविोकन भ्रिणको िालग सह्ोग गने ।
(ङ) स् िोन्नल को िालग गरिएका सम्पणू य कृ ्ाकिापहरुको ््ांक था ग ३ बर्य लभत्र िेडेप था िेडपा
अन् गय प्रवियन गरिएका िघु उद्यिीको ््ांक लवविण GESIMIS database software िा
अध््ावलिक गने ि त्प््सको सािाि
ं प्रल वेदन उद्योग लवकास िाखािा पेि गने ।
(च) व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क संस्थािे उल्िेलख लक्र्ाकिापहरु गदाय उद्योग लवकास िाखािाई
सिन्व् गिी गनयपु ने छ । संस्थािे िाखािा पेि गनयपु ने प्रल वेदन, ््ाङ्क, नक्सा, सभे प्रल वेदन
िगा् को लवविण सम्झौ ािा ोलकएको सि्ावलि लभत्र पेि गरिसक्नु पनेछ ।
गुणस्तर लनयन्त्रण र सुिारमा सहयोग गनयु पनेः (१) व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क संस्थािे उद्योग
लवकास िाखासाँग सिन्व् गिी उद्यि लवकास सलिल िे िघु उद्यिीहरूिाई उप्क्त
ु प्रलवलि हस् ान् िण, दक्ष
िनिलक्त उपिब्ि ा, कच्चा पदाथय प्रालप्त, प्रिोिन, िेबलिङ्ग, टेलष्टङ, प््ालकङिा सह्ोग गिी गणु स् ि
लन्न्त्रण ि सिु ाििा सह्ोग गनयपु नेछ ।
(२) िघु उद्यिीका उत्प्पादनिाई गणु स् ि ्लकन ि प्रिालण गिाई ब्राण्ड नाि था रेडिाकय लिनु पने वा उद्यि
द ाय गनयु पने भए सो का्यिा सिे आवश््क सह्ोग गनयपु नेछ ।
व्यवसाय लवकास सेवा प्रदायक सस्ं थाहरूिाई भक्त
ु ानी प्रकृयाः (१) प्रािलम्भक प्रल वेदन पेि गिे को १५
लदनलभत्र सम्झौ ा बिोलिि व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क संस्थािे पेि गिे को लनवेदनको आिाििा कुि
सम्झौ ा िकिको बीस प्रल ि िकि पेश्की िकि उपिब्घ गिाइनेछ ।
(२) सम्झौ ािा उल्िेख भए बिोलिि व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क सस्ं थाहरूिाई प्रत्प््ेक भक्त
ु ानीिा
लन्िानसु ाि िाग्ने कि कलटृ गनयक
ु ा साथै दि प्रल ि िकि रिटेन्सन वाप कटाई बााँकी िकि का्ायि्िे
बलििा ल न चिणिा भक्त
ु ानी गनयसक्नेछ ।
(३) भक्त
ु ानी प्रकृ ्ािाई बिी पािदिी ि लवश्वसनी् गिाउन उद्यि लवकास सलिल िे अनगु िन उपसलिल बाट
लन्लि रूपिा व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क संस्थाहरूको का्यप्रगल अनुगिन (कम् ीिा ३ पटक) ि
िल्ू ्ाङ्कन गने व््वस्था लििाउनेछ । अनगु िन उपसलिल िे उक्त का्यको लसिलसिािा आवश््क ा अनसु ाि
लवज्ञहरूको सिे सह्ोग लिन सक्नेछ ।
(४) अनुगिन उपसलिल को लन्लि का्यप्रगल को िूल््ाङ्कन सन् ोर्िनक नदेलखएका व््वसा् लवकास
सेवा प्रदा्क संस्थाको भक्त
ु ानी उद्यि लवकास सलिल िे िोक्का िाखन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बिोलिि भुक्तानी िोक्का हुने अवस्था आएिा, सिु ािको िौका प्रदान गदाय पलन सिु ाि नगिे िा
उद्यि लवकास सलिल िे सम्झौ ा भङ्ग गनय सक्नेछ ।
(६) Retention Money बाप को कटा िकि वर्यको अन् िा अनगु िन उपसलिल िे गिे को िल्ू ्ाङ्कन
प्रल वेदनका आिाििा लफ ाय गरिनेछ ।
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पररच्छे द — ६
साझा सुलविा के न्र स्थापना र सञ्चािन सभवन्िी व्यवस्था
३६.

साझा सुलविा के न्र स्थापना र सञ्चािनः (१) अल गरिबी था लवपन्न ाको कािण उद्यि स्थापना गनय
आफ्नो लनवासस्थानिा प्ायप्त स्थान उपिब्ि नहुने ि उद्यि गनय इच्छुक िघु उद्यिीहरूको सखं ्ा दिभन्दा
बिी िहेको भौगोलिक क्षेत्र ि सिदु ा्िा एकै स्थििा िम्िा भै उत्प्पादन, प्रिोिन, बिािीकिण था सेवा
सम्बन्िी काि गने भवन वा स्थानिाई िनाउाँछ ।
(२) अल गिीब परिवािहरु साझा सलु विा के न्रको िलक्ष वगय हुनेछन् ।
(३) साझा सलु विा के न्रको स्थापना था संचािन प्रलक्र्ा अनसु चू ी ४ बिोलिि हुनेछ ।

पररच्छे द — ७
अनगु मन, मल्ू याङ्कन र प्रगलत प्रलतवेदन सभवन्िी व्यवस्था
३७.

३८.

३९.

अनगु मन तथा मूल्याङ्कनः (१) उद्यि लवकास सलिल िे अनगु िनिाई प्रभावकािी ि न ीिािुखी बनाउन
देहा् बिोलिि अनगु िन उपसलिल गठन गनेछः
सं्ोिकः
प्रिख
ु प्रिासकी् अलिकृ िे ोके को संभव भएसम्ि अलिकृ स् िको कियचािी
१
िना
सदस््ः
सम्बलन्ि वडाको कियचािी १ िना
सदस्् सलचवः उद्योग लवकास िाखाको प्रिुखिे ोके को कियचािी
नोटः आवश््क ा अनसु ाि िघु उद्यिी सिहु सघं बाट प्रल लनलित्प्व गिाउन सलकनेछ ।
(२) का्यक्रि संचािन गने सबै लनका्/संस्थािे आवलिक (चौिालसक /वालर्यक) प्रल वेदन ्ाि गनयु पनेछ ।
(३) का्यक्रिका प्रगल हरुिाई GESI MIS Database िा अलनवा्य रुपिा अध््ावलद्यक गनयपु नेछ ।
(४) प्रगल लवविण ्ाि गदाय िैलगंक सिान ा ि सािालिक सिावेिीकिण था लवश्ले र्ण (Gender
Equality and Social Inclusion Disagregation and GESI Analysis) अनरुु प ्ाि पानयपु नेछ ।
पररच्छे द — ८
लवलवि व्यवस्था
उजुरी र गुनासो व्यवस्थापन प्रकृयाः (१) का्यक्रि सम्बन्िी कुनै गनु ासो पनय आएिा सोको व््वस्थापन ि
सिु ािको िालग त्प्सम्बन्िी लनणय् गिी का्ायन्व्न गने लिम्िेवािी उद्यि लवकास सलिल को हुनेछ ।
(२) उििु ी लिनको िालग उििु ी पेलटका (Complaint Box) ि लवद्यु ी् िाध््ि िगा् का अन्् िाध््ि
प्र्ोग गनय सलकने छ ।
(३) प्राप्त उििु ी ि गनु ासोको अलभिेख िाखी त्प््सको सम्बोिन गनय लिनु पने कदिको लसफारिस
सलह कोप्रल वेदन पेि गने था लनणय्को का्ायन्व्न गने लिम्िेवािी उद्यि लवकास सलिल ि सलिल को
सदस््–सलचवको हुनेछ ।
िागत सहभालगता (cost sharing) िाई बढावा लदनेःः (१) िघु उद्यि लवकास अलभ्ानिाई
आत्प्िलनभयि बनाउन उद्यि लवकास सलिल िे िाग सहभालग ािाई बिावा लदने नील अविम्बन गनेछ ।
(२) साझा सलु विा के न्र सञ्चािन, एडभान्स ालिि, प्रलवलि हस् ान् िण, प्रलवलिक ि पिाििय सेवा
िगा् का व््वसाल्क सेवा ि ालिि िाग सहभालग ाको आिाििा सञ्चािन गनय सलकनेछ ।
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४०.

४१.
४२.

उद्यम लवकास सहजकतायको योग्यताःः का्ायि् था व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क संस्थािे देहा्को
्ोग्् ा भएको िनिलक्तिाई उद्यि लवकास सहिक ायको रूपिा लन्क्त
ु गनयु पनेछः
(क) सहभालग ात्प्िक ग्रािीण िेखािोखा (PRA),घि ििु ी सवेक्षण (HHS), उद्यििीि ा लवकास
(SIYB/MECD) िस् ा ालिि लिई उद्यि लवकास सहिीकिणिा प्रालवलिक लिक्षा था व््वसाल्क
ालिि परिर्द (CTEVT) बाट सीप पिीक्षणिा ह २ वा ३ उत्तीणय गिे का, वा
(ख) प्रालवलिक लिक्षा था व््वसाल्क ालिि परिर्द (CTEVT) बाट िान्् ा प्राप्त उद्यि लवकास
सहिक ायसम्बन्िी १५ िलहने प्रालवलिक एस.एि.लस. कोर्य उत्तीणय गिे का ।
खचयका मापदण्डहरुः ्स का्यलवलिको का्य प्र्ोिनका िालग खचयका िापदण्डहरु नगिपालिकाबाट
लनिायिण भए बिोलिि हुनेछ ।
अनुसूचीमा संशोिन तथा हेरफे र सभबन्िी व्यवस्थाःःनगिपालिकािे ्स का्यलवलिको अनसु चू ीिा
सि् सापेक्ष हेिफे ि ि संिोिन गनय सक्नेछ ।
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अनुसचू ी १
(दफा २१ को उपदफा (२) को खण्ड (क)संग सम्बलन्ि )
घि परिवाि सवेक्षण फाििहरू (फािि ए, बी ि सी)

(Form A)
(सबै घर पररवारका िालग)
प्रश्नाविी नं. ......
लजल्िाः सिायही
वाडय नं. :
बजार के न्रः
घरिरु ी न.ं :
घििालिकको नािः
िाल ः
उिेिः लिङ्गः ि/पु
पेशाः

नगरपालिकाः हरिवन नगिपालिका
वस्तीको नामः

िमयः

१.
पाई ंि पाईको
ं परिवािका सदस््हरूको पारिवारिक लवविण, लिक्षा था पेिाको िानकािी लदनहु ोस् ।
नाि, थि
लिङ्ग
उिेि घििि
हािको पेिा
ु ी िैलक्षक स् ि
(वर्य) साँगको
िखु ् पेिाका िालग १ ि सहा्क
ना ा
पेिाका िालग २ िेखने
पु

ि

लन

प्रा िा उ

अ कृ

व््ा

ई नो श्र

....

प–ु परुु र्
लन – लनिक्षि कृ – कृ लर्
ि–िलहिा
प्रा – प्राथलिकरू साक्षि
व््ा – व््ापाि , व््वसा्
िा– िाध््ालिक
ई – उद्योग, उद्यि
उ – उच्च लिक्षा
नो – नोकिी
अ – अध्््नि
श्र – श्रलिक, दैलनक ज््ािादािी
२. पाईको
ं परिवाििा १५ वर्य नाघेका परिवाि सदस््हरूिध््े बेिोिगाि, अिय बेिोिगाि
िहेका (लविेर् गिी िलहिा), ि गरििहेको कािको अिावा अन्् कुनै काि गनय खोलििहेको छ भने लनम्न िानकािी
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....

लदनहु ोस् ।
काि
खोज्ने सीप
सदस््को नाि
पिम्पिा
ग

कलहिेदले ख काि खोलििहेको
ालिि वा हाि गदै गिेको गनय चाहेको कािको ३ िलहना
आफै ाँ
कािको लकलसि लवविण
लसके को

६
ि
लह
ना

६ िलहना
भन्दा बिी

नोटः बेिोिगाि सदस््को लवस् ृ लवविण “फाि्ाि बी ि सी” िा लिने ।
३. पाई ंवा पाईका
ं परिवाि सदस््िे स्थानी् स् ििा कुनै व््वसा् वा उद्यि सञ्चािन गरििहेको
छः
छै नः
(्लद छ भने, उक्त व््वसा् वा उद्यि सम्बन्िी लवविण ‘फािि बी ि सी’ िा लिने
४. पाईिें आफ्नो पारिवारिक स् ििाई कसिी िल्ू ्ाङ्कन गनयहु ुन्छ ?
िेिै सम्पन्न
। सम्पन्न
। िध््ि
।
लनम्न िध््ि
। गिीब
। िेिै गिीब
।
नोट – िेिै सम्पन्न, सम्पन्न वा िध््ि स् ििा स्विूल््ांकन भएिा फािि बी भनयु पदैन, साथै ्सभन्दा िको िानकािी
लिनु पदैन । लनम्न िध््ि, गिीब ि अल गिीबको हकिा िात्र िको िानकािी लिनु पछय ।
५. परिवाि सदस््को नाििा िहेको िग्गा िलिनको लवविण
स्वालित्प्वको खे
बािी
घडेिी िङ्गि
अन््
िम्िा
लकलसि
(िोपनी/
(िोपनी/
(िोप (िोपनी/लवगा (िोपनी/ (िोपनी/ लवगाहा)
लवगाहा)
लवगाहा)
नी/लव हा)
लवगाहा)
गाहा)
आफ्नो लनिी
िोही किाएको
बटै्ा
ऐिानी,
सिकािी
गठु ी
िम्िा क्षेत्रफि
अरुिाई
किाउन
लदएको
६.
घि परिवाििा िहेको चौपा्ा, हा“स, कुखिु ा, खिा्ो, िाछा आलदको लवविण
स्वालित्प्व
आफ्नो
अरुिाई
अरु िम्िा
अन्दािी ग वर्य १ लबक्रीबाट
लकलसि
आफै िे
पाल्न
को
आफूसाँग
िल्ू ्
वर्यिा लबक्री ग वर्य प्राप्त
पािेको
लदएको
आफू भएको
रू.
गिे को संख्ा सािाखािा
सखं ्ा
सखं ्ा
िे
सखं ्ा
आम्दानी रू.
पािे
को
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संख्ा
गाई
गोरु बाछी
पाडो भै ाँसी
पाडी भै ाँसी
भेडा च््ाङ्ग्रा
खसी बाख्रा
साँगु िु बङ्गिु
हााँस कुखिु ा
घोडा, खच्चि
खिा्ो
िाछा(कल
भिु ाछाडेको
छ)
पिे वा
७.
ग एक वर्यलभत्र कृ लर् उत्प्पादन लवविण
बािी
िगाएको िम्िा
क्षेत्रफि उब्िनी
(िोपनी/लव (लकिो)
गाहा)
िान
गहुाँ
िकै
कोदो
िौ
आिु
ेिहन
दिहन
िकािी
उखु
अदवु ा
िसनु
बेसाि
अन््.......
८.
ग एक वर्यिा फिपm
ू ि उत्प्पादन लवविण
फिफूिको नाि
िगाएको िम्िा बोट
क्षेत्रफि( फि िाग्ने

घििा उपभोग

लबक्री गिे को

परििाण
(लकिो)

अन्दािी िल्ू ् परििाण
रू.
(लकिो)

फि

िम्िा उब्िनी लबक्री गिे को लबक्रीबाट
(लकिो)
परििाण
प्राप्त िकि रू.
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लबक्रीबाट
प्राप्त िकि रू.

िोपनी/लव
गाहा)

निाग्ने

(लकिो/रुख)

सन्ु िा
काग ी
ज््ालिि
िनु ाि
स््ाऊ
अनाि
अंगिु
के िा
आाँप
िेवा
लनबवु ा
लिची
िम्िा
९.
ज्यािा मजदुरी/हरूवालगरी गने पररवार सदस्यको नाम र सरदर आभदानी
परिवाि
कािको
खाद्यान्न लिई काि गने
नगद लिई काि गने लदन
कूि आम्दानी
सदस््को
लकलसि
िम्िा िम्िा दि अनिु ालन िम्िा दि रु. िम्िा रु.
नाि
लदन खाद्यान्न रु. िल्ू ् रु.
लदन
आम्दा
लकिो
नी रु.
कृ लर्
गैि कृ लर्
कृ लर्
गैि कृ लर्
कृ लर्
गैि कृ लर्
१०. उद्यम व्यवसायबाट गत वषय भएको आभदानी लववरण
व््ापाि व््वसा्को उत्प्पादन/सेवाको लवविण वालर्यक ज््ािा लिई सेवा प्रदान गने सिदि वालर्यक आम्दानी
नाि
ि परििाण
व््वसा्को हकिा
घि संख्ा
प्राप्त
खाद्यान्न

११. घर पररवारको सरदर आभदानी
आम्दानीको स्रो
कृ लर् (प्रश्न ७)
पिपु ािन (प्रश्न ६)
दिू लबक्री (प्रश्न ६)

आम्दानी रू.
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फिफूि लबक्री (प्रश्न ८)
ज््ािा ििदिु ी (प्रश्न ९)
उद्यि व््वसा् (प्रश्न १०)
िब भत्ता
ब््ाि आम्दानी
पेन्सन
भाडा
छोिाछोिी वा इष्टलित्रिे पठाइलदने िकि
अन्् आम्दानी
िम्िा
१२.
पाईको
ं परिवाििा ग एक वर्यिा भएको सिदि खचयको लवविण
खचय गरिएको लवर््
अनिु ालन खरिद परििाण
िम्िा खचय रू.
खाद्यान्न
ित्ता कपडा
लिक्षा
स्वास्््
घि भाडा ि घि ििय
चाडपवय
फुटकि
िम्िा
१३. घिको लस्थल
१३.१ पाई ंबस्ने घिको स्वालित्प्व कस्को हो ? (उप्क्त
ु कोठािा लचन्ह िगाउनहु ोस)्
आफ्नैः
भाडािाः
घिलवहीनः
अरुको ििणः
१३.२ घिको लकलसि
घिको पखायि:
िाटो
लसिेन्टेड
बााँस/पिाि/हााँगा
घिको छाना:
खि, पिाि
लसिेन्टेड
लटन/टा्ि/स्िेट
ल्िा: एक दईु
ीन
क्षेत्रफि:
िम्बाइ लफट चौडाइ लफट वगयलफट
िम्बाइ* चौडाइ:कोठा संख्ा:
१३.३ घििा भएको सािग्रीको लवविण
सािाग्री
िे लड्ो लट.लभ.
साइकि िोटिसाइकि ब्ि गाडा रेक्टि
िंगीन श््ािश्वे
संख्ा
खरिद िल्ू ्
रु.
सािग्री
पलम्पङ चािा काट्ने
कििािा लसउने िेलसन घट्ट
सोिाि सेट
सेट
िेलसन
संख्ा
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फलनयचि

क््ाििा

खरिद िूल््
............
.......... ...........
.............
रु.
सािग्री
खरिद िल्ू ्
रु.
१४. तपाईको
ं पररवारिाई वषयभररिाई आवश्यक पने खाद्यान्न कसरी पूलतय हुन्छ ?
स्रो
आफ्नैउब्ि व््ापाि/व््व ज््ािा
पैंचो
वा नगद ऋण िम्िा िलहना
नीबाट
सा्
वा ििदिु ीबाट
सापटीबाट
लिएि
उद्यिबाट
कल
१२
िलहनाको
िालग
१५. तपाईको
ं पररवारिे हािसभम कलत सापटी वा ऋण लिएको छ ? छ भने उल्िेख गनयहु ोस् ।
को/
कलहिे कल
वालर्यक के कािका िालग चक्त
चक्त
कलहिे
ु ा बााँलक
ु ा
कहााँबाट
लिएको लिएको व््ाि हो उल्िेख गने गिे को िकि रू. नगिे को
ल ने
सापटी
रू.
दि
िखु ्
्ोिना
उपभोग
आ िकि
लिएको
कािण
छ?
् रू.
आ
ियन

१६. तपाईको
ं पररवारमा खाना पकाउने इन्िनको स्रोत के हो ?
दाउिाः गइु ठं ा: िरट्ट ेि: छ्वािी पिाि: लबिि
सौ्य उिाय:
ु ी:
गोबि ग््ास:
एि पी ग््ास:
१६.१ पाईिें खाना पकाउन दाउिा प्र्ोग गनयहु ुन्छ भने कस् ो चि
ु ोछ?
पिम्पिाग :
सिु ारिएको:
१७. तपाईको
ं पररवारमा ५ वषय मलु न उमेरका बािकिाई कलतपटक झाडा पखािा िागेको छ ?
पाईको
ं बािकको उिेििा लचन्ह िगाउने
१ वर्य िुलन
२ वर्य िलु न ३ वर्य िलु न ४ वर्य िलु न
५ वर्य िलु न
गएको एक वर्यिा कल
पटक संख्ा
हािसम्ि कल पटक
सखं ्ा
१८. गत पाँच वषयलभत्र एक वषय मुलनको लशशुको मृत्यु भएको छ भने
लििु संख्ा: कलहिे:
१८.१ ग पााँच वर्य लभत्र एक वर्यदले ख ५ वर्य िलु नको बािकको िृत्प््ु भएको छ भने
बािक संख्ा: कलहिे:
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१८.२ पााँच वर्य िलु नको बािबालिकािाई खोप नलदएको भए सोको संख्ा
बािक संख्ा: बालिका संख्ा:
१८.३ ग पााँच वर्यिा गभयिािण देखी बच्चा िन्ि लदएको अवलििा आिाको िृत्प््ु भएको छ भने
आिा संख्ा: कलहिे:
१९. तपाईको
ं पररवारमा खानेपानीको स्रोत के हो ?
पाइपको पानी:ट््वू वेि:
१९.१ खानेपानी लिन िान आउन एकपटकिा कल लिनेट िाग्छ ?
सि््ः ................ लिनेट ।
२०. स्कुि जान छोडेका र जाँदै नगएका बािबालिका सख्
ं या
६–१२ वर्यको: बािक संख्ा........... बालिका संख्ा...........
१४–१७ वर्यको: के टा संख्ा............... के टी संख्ा...............
२१. तपाईको
ं पररवारमा ३ मलहनाभन्दा बढी समयका िालग अन्यत्र बसाइँ सरेको छ भने
बसाई सनेको गएको ठाउाँ
गएको लिल
लकन गएको
गएको लकलसि (लचन्ह िगाउने)
नाि
फकय ने (िौसिी) नफकय ने

िानकािी लदनेको नािः–
अन् वाय ाय लिनेको नािः–
अन् वाय ाय लिनेको सहीः
लिल ः स्थानः
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घि परिवाि सवेक्षण प्रश्नाविी
(Form B)
(बेरोजगार र सभभालवत उद्यमीहरूका िालग)
प्रश्नाविी नं. ........
लजल्िाः सिायही
नगरपालिकाः हरिवन नगिपालिका
वाडय नं. :
वस्तीको नामः
बजार के न्रः
घरिुरी नं.:
पररवारको सदस्यको नामः
उमेरः लिङ्गः ि/पु
वैवालहक लस्थलतः
लववालहत/अलववालहत/लविुर/लविुवा/छुरिएको/पारपाचुके गरेको

घर पररवार सवेिण प्रश्नाविी
१. पृष्ठभूलम
१.१ िन्ि साि .............
१.२ िाल ...............
१.३ पाईलसं कस् ो पिम्पिाग सीप छ ?
१.४ पाइि
ं े सीप लवकास सम्बन्िी ज्ञान आियन गनयु भएको छ भने कसिी आियन गनयु भएको हो ?
ालिि लिएको: व््लक्तसाँग वा उद्यििा काि गिी लसके को (Apprentice):
१.५ ालिि लिएको भए ालिि लदने संस्थाको नाि, ठे गाना………………..
१.६ व््लक्तसाँगवा उद्यििा काि गिी लसके को भए सो को नाि ि ठे गाना…………………
१.७ ालिि वा लसक्न िागेको अवलि (लदन/िलहना/वर्य)…………… ालिि लिएको वा लसके को वर्य…...
१.८ पाईिें ्सबाट कस् ो प्रकािको सीप हालसि गनयु भ्ो …………………….
१.९ हालसि गिे को सीप प्र्ोग गिे नगिे को ……………………..
नगिे को भए कािणहरू………………………………………………………………..
१.१० िैलक्षक ्ोग्् ा ………………………………………………
१.११ पि्न छाडेको वर्य……………..
१.१२ छाड्नक
ु ो कािणहरू ……………………………………………………………
२.रुलच/प्राथलमकता
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२.१
पाई ं के हुन चाहनु हुन्छ ? लनम्न अवसिहरू ्लद पाईिें पाउनु भएिा पाईको
ं िोिाई के हुन्छ ? सबैभन्दा
बिी िन पनेिा १ ि कि िन पनेिा क्रिि २, ३, ४ ... उल्िेख गनयहु ोस् ।
कृ र्क:
नोकिी:
उद्योगी/उद्यिी/व््वसा्ी सिािसेवी:
लिक्षक:
िािनील क:
अन््: .. ..
३. आलथयक स्रोत
३.१
पाईिें सरुु गनय चाहेको उद्यिको नाि
३.२ त्प््ो सरुु गनय चालहने अन्दािी िकि रू.
३.३ सो िकि पाईिें कुन स्रो बाट व््वस्था गनय सक्नहु ुन्छ ?
आफ्नै स्रो बाट रु.
पारिवारिक स्रो बाट
रु.
नलिकको ना ेदािबाट रु.
साथीभाइबाट रु.
आफू सदस्् भएको संस्था, सिहू , सहकािीबाट
रु.
बैंकबाट लि ो िाखी
रु.
स्थानी् साहु िहािनबाट रु.
व््वस्था गनय नसक्ने
रु.
४.
उद्यमशीिता पृष्ठभूलम
४.१
पाइको परिवाििा वा नलिकको ना ेदाििा को–को व््ापाि/व््वसा्/उद्यििा छन् ?
बबु ा:
आिा:
दाइभाइ:
नलिकको ना ेदाि:
साथीभाइ:
कोही पलन छै न:
४.२ ल नीहरूिे गिे को व््ापािको लकलसि
४.३ पाईिें हाि गरििहेको कािको लवविण.......................................................................
४.४ काि कलहिेदले ख गिे को...........................................................................................
४.५ ्ो भन्दा पलहिे गिे को कािको लवविण काि गिे को स्थान................................................
४.६ सरुु लिल .............................
४.७ बन्द लिल .............................
४.८ काि बन्द गिे का कािणहरू........................................................................................
५.
पाररवाररक वातावरण र सहयोग
५.१
पाईिें उद्यि व््वसा् सञ्चािन गनय सक्नहु ुन्छ भन्ने पाईको
ं परिवाििा लवश्वास्ः
छः
छै न्ः
थाहा छै न्ः
५.२
पाईिें कुनै उद्यि व््वसा् सुरु गदाय पाईको
ं परिवािबाट सह्ोगको स् ि कस् ो हुनेछ ?
नैल क सह्ोग ि हौसिा: िेिै: लठक्क: कि: .
नहुने:थाहा छै न: .
लवत्ती् सह्ोग:
पणू य:
आिा: के ही: .
नहुने:थाहा छै न: .
भौल क सह्ोग
िाग बिोलिि लदने्ःिैिे दवाव लदएं भने लदने: .
(कोठा, िग्गा, िेलसन आलद)
लदने:
नलदने: थाहा छै न: .
६.
उद्यमशीिता सभबन्िी लववरणहरू
६.१
पाईिें उद्यि सरुु गनय चाहनु भएकोिा त्प््सको िि
ू उत्प्पेिणा (Primary Motivation) के हो
(प्राथलिक ा क्रििा १, २, ३,४ िेखने)
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पैसा किाउन
आत्प्िलनभयि बन्न
काि सिु लक्ष गनय
सािालिक प्रल िा
६.२
पाईिें सरुु गनय चाहेको व््वसा्/उद्यििा पाईिाई
ं िानकािी ि अनभु व
छ
छै न
भन्न सलक्तन
६.३
छ
६.४
छ
६.५

पाईिें सरुु गनय चाहेको व््वसा्/उद्यिको उत्प्पादन वा सेवाको स्थानी् िाग
छै न
थाहा छै न
पाईिें सरुु गनय चाहेको व््वसा्/उद्यि खोल्ने स्थि सम्बन्ििा लवचाि गिे को
छै न
थाहा छै न
के पाईिाई
ं त्प््स् ो व््लक्त थाहा छ िस्िा व््ापाि,व््वसा्, उद्यि गनय चालहने किा ि खबु ी
(Talents/Expretise) छ िनु पाईसाँं गछै न ।
थाहा छ
थाहा छै न
६.६ थाहा छ भने, त्प््स् ो व््लक्तको नाि उल्िेख गनयहु ोस् ...............................................
६.७
पाई ंकुनै संस्था, सिहू वा सहकािीको सदस्् भए लनम्न िानकािी लदनहु ोसः् –
सस्ं थाको नाि
संस्थाको िि
ू उद्देश््
सदस्् ा लिएको लिल
संस्थािा पाईिें गिे को बच रू.
संस्थाबाट हािसम्ि लिएका फाइदाहरू
सस्ं थाबाट एकपटकिा कल ऋण लिन सक्न्ुहुन्छ रू.
संस्थाको नाि
संस्थाको िि
ू उद्देश््
सदस्् ा लिएको लिल
संस्थािा पाईिें गिे को बच रू.
सस्ं थाबाट हािसम्ि लिएका फाइदाहरू
संस्थाबाट एकपटकिा कल ऋण लिन सक्नहु ुन्छ रू.
६.८ ्लद पाईसाँं ग रू. १०,०००।– भ्ो भने सो िकि पाई ंकसिी खचय गनय चाहनहु ुन्छ, उल्िेखगनयहु ोस्
६.९ ्लद पाईसाँं ग रू. ५०,०००।– भ्ो भने सो िकि पाई ंकसिी खचय गनय चाहनहु ुन्छ, उल्िेखगनयहु ोस्
६.१० ्लद पाईसाँं ग रू. २,००,०००।– भ्ो भने सो िकि पाई ंकसिी खचय गनय चाहनहु ुन्छ, उल्िेखगनयहु ोस्
६.११ उद्यि स्थापना गनय पाई ं बसेको ठाउाँ भन्दा अन््त्र बिी फाइदािनक भएिा हाि बसेको ठाउाँ छाडी अन््त्र
िान इच्छुक :
छु
छै न
६.१२ पाईिें चाहेको उद्यि व््वसा् सञ्चािनिा सिकािी लनका्बाट कस् ो सह्ोग हुनपु ने लवचाि िाखनहु ुन्छ
?
कच्चा पदाथयको प्रबन्ििा सह्ोग चालहने नचालहने थाहा छै न
ऋणको सह्ोग चालहने नचालहने थाहा छै न
िेलिनिी ि प्रलवलिको प्रबन्ििा सह्ोग
चालहने नचालहने थाहा छै न
उत्प्पालद सािाग्रीको बिाि खोज्ने काििा सह्ोग चालहने नचालहने थाहा छै न
सािग्रीको उत्प्पादनिा सह्ोग
चालहने नचालहने थाहा छै न
उद्यि व््वसा् सम्बन्िी सीप ालिि
चालहने नचालहने थाहा छै न
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िानकािी लदनेको नािः–
अन् वाय ाय लिनेको नािः–
अन् वाय ाय लिनेको सहीः
लिल ः स्थानः

घि परिवाि सवय्क्ष
े ण प्रश्नाविी
(Form C)
(िौिदु ा उद्यिको बािे िा थप िानकािीका िालग)
नगरपालिकाः हरिवन नगिपालिका
वस्तीको नामः

लजल्िाः सिायही
वाडय नं. :
बजार के न्रः
घरिुरी नं.:
उद्यमीको नामः
उमेरः लिङ्गः ि/पु
जालतः
िमयः
वैवालहक लस्थलतः
लववालहत/अलववालहत/लविुर/लविुवा/छुरिएको/पारपाचुके गरेको
१.
पृष्ठभूलम
१.१ उद्यिीको िैलक्षक स् ि.................................................................
१.२ सीप........................................................................................
१.३ लिएको ालिि..........................................................................
२.
उद्यम/व्यवसायको लववरण
२.१ उद्यि/व््वसा्को नाि...............................................................
२.२ गल लवलिको प्रकाि.....................................................................
२.३ व््वसा् सरुु लिल .............................................................
२.४ उद्यििा काि गनेको संख्ा
(क) परिवािबाट
(ख) बालहिको
(ग) िम्िा
।
नोटः ्लद एकै व््लक्तको एक भन्दा बिी उद्यि/व््वसा् भएिा छुट्टा छुट्टै फािाि भिी एकै ठाउाँिा नत्प्थी गनयपु छय ।
३. स्वालमत्व
उद्यिीको आफ्नै
पारिवारिक
अरुको भाडािा
साझेदािी
सहकािी
(leaseिा)
४. प्रस्तुत व्यवसाय गनय तपाईिें कहःाःँबाट प्रेरणा पाउनु भयो ?
बबु ा
आिा
ना ेदाि
ालिि ि लिक्षा
साथी
पिम्पिाग
आफ्नै छनौट
अन्् ........
५. तपाईिें आफ्नो उद्यममा कुन प्रकारको कच्चा पदाथय प्रयोग गनयहु ुन्छ ?
५.१ प्र्ोग हुने कच्चा पदाथयको नाि –––––––––––––––––––––––
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५.२ कच्चा पदाथयको आपलू य अवस्था
वर्यभरि प्राप्त हुन:े
िौसि अनसु ाि प्राप्त हुने:
(कुन कुन िलहना..................)
कलहिेकाहीं िात्र:
िौसि अनसु ाि प्राप्त भए पलन वर्यभरि पग्ु ने:
५.३ कच्चा पदाथय लिन कहााँ िानहु ुन्छ ?
क) ठाउाँ को नाि
ख) कल टािा पछय ?
लक.लि.
ग) वर्यिा कल पटक िानहु न्ु छ ?
घ) आ े िा े खचय रु.
ङ) एकपटकिा कल को खरिद गनयहु ुन्छ ? रु.
५.४ कच्चा पदाथयको आपलू यिा भएको िखु ् सिस््ाहरू
१)
२)
३)
४)
६. उद्यमका िालग उपिब्ि स्रोतको लववरण
६.१ पाईको
ं उद्यिको प्ू्ाँिीको स्रो के के हुन् ?
स्रो
स्रो स्थि
िम्िा रू.
ऋण लिएको भएिा सोको लवविण
व््ाि भक्त
ु ानी रू. बााँकी रु. कलहिे
दि
ल ने
्ोिना
छ?
आफ्नो लनिी
बच
परिवाि
ना ेदाि
स्थानी्साहू
िहािन
गैि सिकािी
सस्ं था
सहकािी
संस्था
सािदु ाल्क
सङ्गठन
बैंक
अन््
६.२ पाँिू ीसाँग सम्बलन्ि भोगेका िखु ् सिस््ाहरू
१.
२.
७.
सेवा प्रदान गने उद्यमको हकमा
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अलन् ि पटक
प्र्ोग गिे को
लिल

सेवाको लवविण ज््ािा लिने अवलि
पटक दैलनक िालसक

वालर्यक

सेवा प्रदान गने िम्िा आ्
िम्िा घि
लिन्सी नगद रु.

८.
उत्पादन गने वस्तुहरूको लववरण
उत्प्पालद वस् क
उत्प्पादन संख्ा
ु ो प्रकाि
प्रल सप्ताह

प्रल िलहना

िम्िा वालर्यक आ्

प्रल इकाइ उत्प्पादन िूल््
रू.

८.१ उत्प्पादन प्रलक्र्ािा िहेका िुख् सिस््ाहरू
१.
२.
३.
४.
८.२ उत्प्पालद वस् ु सम्बन्िी िखु ् सिस््ाहरू
१.
२.
३.
४.
९.
बजारीकरण
पाईको
कहााँ िगेि बेच्ने वालर्यक कल लबक्री हुने प्रल इकाइ लबक्री उत्प्पादनको ओसाि
ं उत्प्पादन
लबक्री लव िण
(स्थान)
(परििाण)
िल्ू ् कल (िूल््) पसािको खचय(रू.)
कसिी हुने गिे को छ ?
उत्प्पादन स्थिबाटै
लबक्री
स्थानी् बिाििा आफैं
िग्ने
सहकािीिाफय ्
व््ापािीिाफय ्
अन्् ......
१०. लबक्री लवतरण
१०.१ उत्प्पालद सािान कुन रूपिा बिी लबक्री हुन्छ
नगद
उिािो
।
१०.२ उिािोिा लबक्री गने गिे को भए उठाउन कल बााँकी छ
रु.
१०.३ हािसम्ि उिािोिा कल िकि डुबेको छ ?
रु.
११. थप माग सभबन्िी लववरण
११.१ पाइंिे आफ्नो िाि सािग्री बेलचिहेको ठाउाँ भन्दा अन््त्रबाट थप िाग भइिहेको िानकािी पाउनभु एको
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छ.................
छै न....................
११.२ पाएको छ भने ठाउाँ को नािहरू
परििाण.....................
१२. लबक्री लवतरणमा हुने प्रलतस्पिाय
१२.१ पाईको
ं कुन कुन उत्प्पादनिे कुन कुन ठाउाँिा कुन क्षेत्रबाट आउने सािग्रीसग प्रल स्पिाय गनयपु छय ?
प्रल स्पिायिा िहेको उत्प्पादन सािग्रीको प्रकाि कुन ठाउाँको उत्प्पादनसाँग (Origin) प्रल स्पिाय हुने स्थि

१३. अन्य उद्यमसँगको अन्तरसभबन्ि
१३.१ पाईको
ं उत्प्पादनिाई अरु साना/घिे िु उद्योगको उत्प्पादन गने काििा प्र्ोग हुन्छ भने ?
उत्प्पादनको नाि
परििाण
कस् ो लकलसिको प्र्ोग हुने स्थि
काििा

१४. तपाईको
ं उत्पादनको लबक्री (बजारीकरण) को मुख्य समस्याहरू
१.
२.
३.
४.
१५. तपाईिें आफ्नो उद्यमबाट सरदर मालसक आभदानी कलत गनयहु ुन्छ ?
रु. १०००– भन्दा कि
रु. १०००–३००० सम्ि
रु. ३००१–५००० सम्ि
रु. ५००१–७००० सम्ि
रु. ७००१–१०००० सम्ि
रु. १०००० िालथ
१६. तपाईको
ं उद्यम/व्यवसाय सभबन्िमा भलवष्यको योजना के छ ? उल्िेख गनयुहोस् ।
न्ााँ उत्प्पादन बिाििा ल््ाउने
काि गने ठाउाँ लवस् ाि गने
काि गने ठाउाँ साने
ालिि लिने
न्ााँ प्रलवलि ल््ाउने
िेलसनिी फे ने
व््वसा् बन्द गने
अन््
१७. तपाई ं आफ्नो उद्यम/व्यवसायको उन्नलतका िालग कस्तो सहयोग होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? स्पष्ट
खि
ु ाउनुहोस् ।
१.
२.
३.
४.
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सचू ना लदनेको नािः
सचू ना सङ्किकको नािः
सचू ना सङ्किकको सहीः
लिल ः स्थानः

अनसु चू ी २
(दफा २१ को उपदफा (२) को खण्ड (ग)संग सम्बलन्ि )
ग्राहक सवेक्षण फािि डी
(Form D)
(स्थानीय स्तरमा उत्पादन गनय सक्ने सामग्रीको पलहचानको िालग)
पसिेको नािः
स्थान:
लिल्िा:सिायही न.पा: हरिवन नगिपालिका
वाडय:
फोन न.ं
बिाि के न्रको नाि:
पसिको नाि:
प्रकाि: लकिाना स्टोि:
फे न्सी स्टोि:
लिलश्र स्टोि:
हस् किा सम्बन्िी:
वस् ु लबिेर् स्टोि:
अन्् भए खि
ु ाउने:
वगय: थोक व््ापािी: खरु ा व््ापािी: सेल्स एिेन्ट:
औद्योलगक ग्राहक:

अन््:

स्थापना भएको लिल :
१. वस्तक
ु ो जानकारीः
वस् क
एक पटकिा खरिद दईु
पटकको आपलू यक ायको
ु ो नाि
गने परििाण
खरिदको फिक
संख्ा
(एकाइ/सखं ्ा)
(हप्ता/िलहना)
१. स्थानी् उत्प्पादन
२. िालष्ट्र् उत्प्पादन
(स्थानी् बाहेक)

आपलू यक ायको स्थि

२.
बजार िेत्रः
वस्तुको नाम
लबक्री िेत्रको नाम
व्यलक्त पसि व्यलक्त पसि व्यलक्त पसि व्यलक्त पसि व्यलक्त पसि
३.

बजार लस्थलतः
(क) बढ्दो वलृ ि भएको वस्तु
बि्दो वृलि भएको वस् ु
वस् क
लबक्री
ु ो नाि
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ग वर्य प्रल िलहना
(संख्ािा)

्स वर्य प्रल िलहना
(संख्ािा)

लबक्री बि्नक
ु ो कािण

(ख) घट्दो लबक्री भएको वस्तुः
घट्दो वृलि भएको वस् ु
वस् क
लबक्री
ु ो नाि
ग वर्य प्रल िलहना
(संख्ा/एकाइिा)

्स वर्य प्रल िलहना
(संख्ा/एकाइिा)

लबक्री घट्नक
ु ो कािण

४.
अपयायप्त आपूलतय सभबन्िी सच
ू नाः
वस् क
वस् क
ु ो नाि
ु ो लकलसि वा वस् ु वनाउन प्र्ोग
प्र्ोग
भएको सािग्री

लबक्री परििाण हप्ता

५.
थप गनय चाहेको वस्तु (नयाँ आपूलतयकतायबाट):
न्ााँ आपलू यक ायबाट वस् क
ु ो प्र्ोग वा चाहेको परििाण हप्ता/िलहना
खरिद गने वस् क
(सखं ्ािा)
ु ो लकलसि
नाि
लन्लि
िौसिी

कि
कािण

आपलू यको

खरिद गने लस्थल

६.

स्थानीय स्तरमा िघु उद्यमबाट उत्पादन गरी लबक्री गनय सलकने वस्तु/लकलसमहरूः
ालिका (क)
हाि लबक्री भएको सािग्रीहरू उत्प्पादन गनय सलकने
वस् क
वस् क
चाहेको परििाण
खरिद गने लस्थल
ु ो नाि
ु ो लकलसि वा वस् ु उत्प्पादनिा
प्र्ोग
िाग्ने सािग्री
(प्रल िलहना)

ालिका (ख)
हाि बिाििा भएका वस् हु रू बाहेक कुनै न्ााँ वस् /ु सािान उत्प्पादन गनय सलकने
वस् ु वा सािानको वस् क
वस् ु उत्प्पादनिा
चाहेको परििाण
खरिद गने लस्थल
ु ो प्र्ोग वा
नाि
लकलसि
िाग्ने सािग्री
(प्रल िलहना)

नोटः
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.....................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
अन् वाय ाय लिनेको नािः ............................. अन् वाय ाय लदनेको नािः ..........................
दस् ख ः ......................................
लिल ः ............................
अनुसूची ३
(दफा २३ को उपदफा (१)संग सभबलन्ित)
सीप तथा उपयुक्त ग्रामीण प्रलवलि सवेिण
(Form E)
भैरहेको सीप हरू र स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने उपयुक्त ग्रामीण प्रलवलिहरू पलहचानको िालग
लिल्िा:सिायही
नगिपालिका: हरिवन नगिपालिका
वडा नं: ............
वस् ीको नाि:
बिाि के न्र:
नगिपालिका पलहचान न्ं:
घिििु ी पलहचान न:ं
अन् वाय ा लदने व््लक्तको नाि:
िाल :
ििय: उिेि:
लिङ्ग: ि/पु
लववालह /अलववालह : लववालह /अलववालह /लवििु /लविवु ा /छुरट्टएको /पािपाचक
ु े गिे कोः
पेिा:
नोट:लिल्िा सदििक
ु ाि ि नगिपालिकाको हकिा बिाि के न्र भलनने छ ।
१.

परभपरागत तथा आिुलनक सीप सभबन्िी जानकारी

सीप को नाम

कलहिे
लसके को ?

कलहिे सभम प्रयोग सीप कहाँबाट
भैरहेको ?
लसके को ?

(क)परभपरागत सीप
लसिाइकटाइ
िान कुट्न्े
लपठो लपस्ने
िह काि्ने
बुनाइ
लसिाइ
ग्रािीण उपचाि
आ्वु ेद उपचाि
झािफुक/झााँक्री
अन्् (खि
ु ाउने)
(ख)आिुलनक सीप
लसिाइ/गािेन्ट
आिलु नक िौिी पािन
साबनु बनाउने
लटका बनाउने
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अझै प्रयोग
सलकन्छ लक ?

गनय

खवु ा बनाउने
बााँसको सिावट सािान
बनाउन
िाका बुनाइ
अन्् (खि
ु ाउने)

२.

परभपरागत तथा आिुलनक उपयुक्त ग्रामीण प्रलवलिहरू सभबन्िी जानकारी

प्रलवलिको नाम

कलहिे लवकास
भएको ?

कलहिेसभम प्रयोग
भैरहेको?

क.
पिम्पिाग
ग्रािीण
प्रलवलिहरू
पानी घट्ट
कोि
िोही पाने
ििु ेघाि
आिन
लिकी
िााँ ो
ान
अचाि बनाउने
क््ान्डी बनाउन
लिठाई बनाउने
अन्् (खि
ु ाउने)
ख.आिलु नक ग्रािीण प्रलवलिहरू
सिु ारिएको घट्ट
िान क्ुट्ने लिि
सन्ु िािा ि
े लिि
आिलु नक िौिीको घाि
लविि
ु ीिे लपस्ने िलिन
लक्रि लनकाल्ने िलिन
िे िा लनकाल्ने िलिन
पापड बनाउने िलिन
टपिी बनाउने िलिन
िह काि्ने औिाि
लटका बनाउने िलिन
सौ्य िलक्तिे सक
ु ाउने
िागो कात्प्ने िलिन
ज््ाकाडय ान
लबको बदं गने िलिन
स्वीटि बन्ु ने िलिन
लिि गने िलिन
अन्् (खि
ु ाउने)
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प्रलवलि कहाँबाट
प्राप्त भएको ?

अझै प्रयोग गनय
सलकन्छ लक ?

नोट
सचू ना सङ्किकको सहीः

सचू ना सङ्किकको नािः
लिल ः

स्थानः

श्रोत सवेिण (Form F)
Potential micro-enterprises/types/employment generated (based on relationship between
market, resource and potentiality for MEs)
Potenti
Rural
al
No. of
Types
of
Enterprises
Potential
Target
groups
Marke
Potential Micro- Resource
Entrejobs
t
Enterprises
availability
preneur creation
Centre Agr Artisa Fores Servic
Wome Dalit Indig.
Others s for 5 for 5 yrs
s
o
n
t
e
n
s
Natio.
yrs
Off season
Vegetables, Milk Livestock,
products,
Vegetables,
Beekeeping Lapsi Potatoes,
Banepa 46
54
24
34
processing,
Poultry,
65
67
17
46
Leather products,
Pears,
Blacksmith,
Orange,
Dhaka Weaving,
Lemon
….

Format 1: Focus Group Discussion Survey (Market Settlement based Micro Enterprises)
CHECKLIST
Name of Market Place/Municipality:
Name of Surveyor:

1.

Date of Survey:
Types of products:
Goods/Items produced

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
2.

Agriculture based
Animal-based
Forest-based
Minerals based
Service-based
Artisan
Others (specify)
Harvesting patterns

Goods/Items produced
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Description–features
Quantity (estimation)
Value added products

Harvesting season

Description – Harveting patterns
Post harvest management

Agriculture based
Animal -based
Forest- based
Minerals based
Service-based
Artisan
Others (specify)

3.
State of accessible patterns to the local production resources:
Local production resources
Description – Accessible patterns
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Near, adequate
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Distant, scattered, monopoly

Agriculture-based
Animal -based
Forest- based
Minerals based
Water based
Service-based
Others (specify)

4.

Potential of locally available natural resources for exploitation
Description – Features
Local production resources
Amount (estimation)
Uses of different parts
a. Agriculture-based
b. Animal -based
c. Forest- based
d. Minerals based
e. Water based
f. Service-based
g. Others (specify)

5.

Sustainability plans of use and management:
Description– Plans and Management
Local production resources
Plans
Management
a. Agriculture-based
b. Animal-based
c. Forest-based
d. Minerals based
e. Water based
f. Service-based
g. Others (specify)

6.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
7.

Historical development of local resources use by local enterprises
Description – Local enterprises
Local enterprises
Proportion
Development (approximate year)
Agriculture-based
Animal-based
Forest-based
Minerals based
Water based
Service-based
Others (specify)
Total
100
Traditional enterprises:
Types of traditional enterprises

Description – features, current status, etc

a.
b.
c.
d.
e.
f.
8.

Skills of entrepreneurship development:
Types of enterprises

Description – skills
Traditional–apprenticeship
Training, place, duration, level

a.
b.
c.
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d.
9.

Employment generation and pattern:
Types of enterprises

a.
b.
c.
d.
e.
10.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
11.

a.
b.
c.
d.
e.
h.
12.

Family labour-number

Description–skills
Hired labour: number, sex, race

Major places of demand centres (destination places of local products)
Description of destination places (order of importance)
Type of goods/Items
produced
Name of first market places
Name of second market places
Agriculture based
Animal -based
Forest- based
Minerals based
Water-based
Others (specify)
Handling of local products trade:
Description of traders
Origin of traders
Local
Other district/region
Foreign (specify)
Agriculture based
Animal -based
Forest- based
Minerals based
Water-based
Others (specify)
Current development activities or projects of market linkage development:
List of Major Projects
Description (type and responsible agencies)

a.
b.
c.
d.
13.

Problems hindering to develop market linkages
List of Problems

Priority Order (I, II, & III)

a.
b.
c.
d.
14.

Plans/Programmes (suggestions) to develop market linkages:
List of Plans/Programmes
Description (priority order

a.
Notes
1. Focus Group Discussion (FGD) will be held among the micro enterprises (target group) in all the potential
market settlements. The market settlements for consideration of micro enterprises survey are defined as
those that contain at least five enterprises. Those with below five will not be considered for survey
considering economic viability. The composition of micro enterprises (target groups) will be made
representing different features like poor indigenous nationalities, dalits, and women, if exist. This checklist
will also be used as Market Rapid Appraisal Survey (MRA) to be carried out in the selected potential
market towns and filled in out from the business enterprises.
2. The number of enterprises for each focus group survey should be from 4 to 10. Attendance of the
participants is to be recorded by date and place.
3. Definition of the terms:
▪ Quantity
Approximate volume of the products in case of goods and number in case
of toursists
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▪

Quality

▪
▪

Harvesting season
Post harvesting
management
Proportion
Enterprise
development
Traditional enterprises
Apprenticeship
Enterprise skill
training
Destination places–
First
Destination placesothers
Handling of local
products
Plans
Management

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nature – thin forest/pasture, poor stock, poor soil, lack of facilities for
tourism and the like
Products being harvested by month, tourist arrival season
Ways of harvested items being kept in storage, for durability
Approximate divisions among the items, totalling 100
Brief historical account of the economic enterprises
Type and origin of local traditional enterprises – kami, artisans, etc
Entrepreneurship skill learned from parents/generations
Skill earned from formal training - place, duration, level & use
Name of FIRST destination or demand places of the local products
Other towns where goods being flowed from the FIRST places
Type & origin of business traders handling local products- patterns
Plan of activities about sustainable (over/under) use of local resources
Pattern of use and conservation practices of local resources for use
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Format 2: Sample Micro-Enterprises (Owner or Responsible Person)
CHECKLIST
01. Location (name of locality and VDC): …
02. Surname (caste/ethnicity) of Entrepreneur: …
03. Sex: (a) M
(b) F
04. Nature of Migration: (a) Local
(b) Migrant
05. Selection of enterprise
Reasons (with importance):
(a) …
(b) …
(c) …
06. Structure of enterprise:
(a) Mobile
(b) Fixed
07. Year of establishment:
Year: …
08. Skill & type of attainment:
1. Skill type: … (b) Training attainment: …
09. Type of enterprise:
(a) Own (single): … (b) Partner: …
10. Number of employees: …
(a) Own family: … (b) Hired: … (c) M… (d) F …
11. Working hours: …
Shift – (a) morning … (b) day … (c) evening …
12. Types of raw materials:
Quantity: …
13. Places of origin of raw materials
(a) Local (%): …
(b) Outside (%): …
14. Transport means:
Means: …
15. Production quantity/day:
Quantity: …
16. Types of products:
Types: …
17. Investment amount: Rs …
(a) Own (%): …
(b) Loan (%):
18. Market links:
(a) Local (%) …
(b) District town (%) …
(c) Large city (name) (%) ….
19. Registration:
(a) Local
(b) District
20. Nature of relationship:
With administrator …
21. Type of processing
(a) Manual … (b) Mechanical …
22. Ownership of premise:
(a) Own … (b) hired/rented
23. Desire for more activities:
Type of activities: …
24. Future expansion
Type of expansion: …
STRENGTHS
WEAKNESSES
OPPORTUNITIES
THREATS
•…
•…
•…
•…
•…
•…
•…
•…
•…
•…
•…
•…
•…
•…
•…
•…
•…
•…
•…
•…
NOTES (remarks):
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Format 3: Key Informant Survey
CHECKLIST
Full Name of Participant:
Address (Tol/Locality/Municipality/District):
Position of the Participant: (i) Current:
(ii) Before:
Name of Interviewer:
Date of Interview:
02. Local resource potentials:
1.1 Resources
1.2 Description
a. Natural (agri-land, forest, minerals, water, pasture, sand,
pebble, etc)
b. Soci-Cultural (health service, education center, skill
labour, touristic/heritage sites, historical sites, and
others)
c. Agriculture-horticulture crops (cereals, vegetables, fruits,
livestock, honey etc.)
d. Others (specify)

03. Current development activities or projects (local/GO/NGO/INGO) in VDCs:
2.1 List of Major Projects
2.2 Description (type and responsible agencies)

04. Problems hindering to develop/utilise resources
3.1 List of Problems
3.2 Priority Order (I, II, & III)

05. Major needs of the local area development
3.1 List of Needs
3.2 Description - Priority Order (I, II, & III)

06. Plans/Programmes to develop the area:
5.1 List of Plans/Programmes
5.2 Description (types)

07. Prevailing land price (speculated):
6.1 Locations
a. Along the street–bazaar area
b. Away from the main street (interior)
c. Open area
d. Others

5.3 Sharing of Invesment

6.2 Description (Rupees per Ropani)

08. Occuring of likely changes in areas around the roads
7.1 Possible changes
7.2 Description
a. Land value
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b.
c.
d.
e.
09.

Intensification of agri-production
Expansion of settlements
Linking to other places
Others
Opinion about future market town/urban development of own area:
• ...
• ...
• ...

Notes:
Key Informant Survey (KIS) will be carried out in each growth nodal centers (e.g. district headquarters,
VDC office areas, market centres, etc.) and filled in out from the key prominent personnel or stakeholders
such as:
(a) Teachers
(b) Social workers
(c) Business enterprises/district level commerce & industrial association personnel
(d) Industrialists
(e) Ex-VDC/ward chairpersons and members
(f)
Prominent local political leaders
(g) Local government officials
(h) Officials of the central government agencies
(i)
Others
Calculation for the Estimated Micro-Enterprises, Rolpa District
Population to
Enterprises to be
Parameters used
Number
be employed
created
Total agriculture hhs (census)
32,762
50 % of agriculture hhs
16,381
54,057
Average employed ratio (sample)
5.3
Total estimated enterprises
3,091
54,057
3,091
Average working population/hh
3.3
Average household size
5.6
Employed ratio male (sample)
60
32,434
Employed ratio female (sample)
40
21,623
Employed ratio hired (sample)
60
32,434
Employed ratio own family (sample)
40
21,623
Magar population % (census)
44
23,785
4,488
Dalits population % (census)
16
8,649
1,632
(a)
Note: hhs = households
(b)
The estimation of micro-enterprises for the agricultural households is calculated based on 25 micro
enterprises of the sample market places.
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िघउु द्यमका वातावरण प्रभाव सवेिण (फारम जी १)
लजल्िा:सिायही

न.पा: हररवन नगरपालिका

वाडय न:

टोि/वस्तीको नाम:

बजार के न्र:

घर नं:

१
पाईको
ं नािः
२
पाईको
ं व््वसा्को नािः
३.
पाईको
ं व््वसा्को प्रकािः (क) कृ लर्िा आिारि (ख) वनिा आिारि (ग) सेवािा आिारि (घ)
प्यटनिा
आिारि
(ङ) किािा आिारि (च) सचू ना प्रलवलििा आिारि (छ) लनिायणिा आिारि
(ि) अन््
(औद्योलगक नील
२०६७ अनुसाि).................
४.
पाईको
ं व््वसा् सञ्चािनिे वा ाविणिा नकािात्प्िक असि पाछय ?
(क) पाछय
(ख)पादैन
५.
पाईको
ं व््वसा् सञ्चािनिे िानव स्वास्््िा नकािात्प्िक असि गछय पाछय ?
(क) पाछय
(ख)पादैन
अ) कच्चा पदाथयहरू
अ.१) पाईिें कस् ा कच्चा पदाथयहरू प्र्ोग गनयहु ुन्छ ?..................................................
अ.२) पाईको
ं व््वसा् सञ्चािन गनय कच्चापदाथय प्ायप्त छ ? (क) छ (ख) छै न
अ.३) पाईको
ं िघउु द्यििे प्राकृ ल क श्रो , लवद्यिान प्रिाल , पिम्पिाग प्रिाल वा नश्लहरूिाई लबगाने काि गदयछ
? (क) गछय (ख) गदैन
अ.४) पाईिें कच्चापदाथय सङ्किन गदाय पनु यउत्प्पादनिाई ध््ान लदनभु एको छ ?
(क) छ
(ख) छै न
अ.५) पाइिे कच्चापदाथयको उपिब्ि ा बिाउनको िालग वृक्षािोपणिस् ा का्य गनयभु एको छ ?(क) छ (ख) छै न
आ) उत्प्पादन था प्रिोिन
आ.१) पाईको व््वसा्िा कुनै हालनकािक िसा्नको (उदाहिणको िालग िासा्लनक िि/लकटनािक और्लि
इत्प््ालद) प्र्ोग गनयपु दयछ ?
(क) पछय
(ख) पदैन
आ.२) के पाईको व््वसा्िे िाटोको गणु स् ििा किी ल््ाउन ि पलहिो िान सघाउाँछ ?
(क) सघाउाँछ (ख) सघाउाँदनै
आ.३) पाईको व््वसा्िे वनिा आगिागी/डिेिो लनम्त्प््ाउन सक्छ ? (क) सक्छ (ख) सक्दैन
आ.४) पाईको व््वसा्िे पानीिा सङ्क्रिण गनय लनम्त्प््ाउन सक्छ ? (क) सक्छ
(ख) सक्दैन
आ.५) पाईको व््वसा्िे गदाय पानीको गणु स् ििा नकािात्प्िक असि ि िोगको संक्रिण बि्ने सम्भावना छ ? (क)
छ
(ख) छै न
आ.६) पाईको व््वसा्िे गदाय पानीको श्रो िा नकािात्प्िक असि ि लवद्यिान श्रो सक्ु ने सम्भावना छ ? (क) छ
(ख) छै न
आ.७) पाईको व््वसा् सञ्चािनिे कुनै प्रकािको दगयु न्ि (उदाहिणको िालग छािा, बङ्गिु पािन ि कुखिापािन)
ि वा्ु प्रदर्ु ण गछय ? (क) गछय
(ख) गदैन
आ.८) पाईको
ं िघुउद्यि सञ्चािनबाट कुनै लकलसिको ि्ु्ाँवा आउाँछ ?९ क० आउाँछ (ख) आउाँदनै
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आ.९) पाईको
ं िघुउद्यि सञ्चािनिे कुनै लकलसिको ध्वलन प्रदर्ु ण गदयछ ? (क) गछय (ख) गदैन
आ.१०)
पाईको
ु ो लनस्कन्छ ?(क) लनस्कन्छ (ख) लनस्काँ दैन
ं िघुउद्यि सञ्चािनबाट कुनै लकलसिको िि
आ.११)
पाईको
ं व््वसा् सञ्चािनबाट नकुलहने उपउत्प्पादन (उदाहिणको िालग प्िालष्टक/िा ु इत्प््ालद)
लनस्कन्छ ? (क) लनस्कन्छ (ख) लनस्काँ दैन
आ.१२)
पाईको
ं व््वसा् सञ्चािनबाट लनलस्कने पिपु क्षीको लबष्टा, कृ लर् िसा्न खेि गएको पदाथयिे
पानीको गणु स् ििा असि पाछय
?(क) पाछय (ख) पादैन
आ.१३)
पाईको
ं व््वसा् सञ्चािन गने क्रििा पखाल्न, सफा गनय, पकाउन ि िी भण्डािणिा प्र्ोग हुने
पानीिे पानीको श्रो प्रदलु र्
गछय ? (क) गछय (ख) गदैन
आ.१४) पाईको
ं व््वसा्िा अत्प््लिक रूपिा दाउिा ि काठको प्र्ोग हुन्छ ? ि वनक्ष् ि वा्ु प्रदर्ु णिाई बिाउाँछ ?
(क) बिाउाँछ (ख) बिाउाँदनै
आ.१५) पाईको
ं व््वसा्बाट कस् ो खािको उप–उत्प्पादन लनस्कन्छ (उदाहिणको िालग टनेि खे ीिा प्िालष्टकको
प्र्ोग) ?
आ.१६) पाईको
ं व््वसा्बाट लनलस्कने उप–उत्प्पादनको सदपु ्ोग गनयहु ुन्छ ? (क) गछुय (ख) गलदयन
आ.१७) पाईको
ं व््वसा्बाट लनलस्कने उप–उत्प्पादनिाई कसिी सदपु ्ोग गनयहु ुन्छ ?
............................................................................................
आ.१८) पाईको
ं व््वसा्बाट खेि िाने पदाथयिाई व््वस्थापन गनय कुनै लवलि अपनाउनु भएको छ ? (क) छ (ख)
छै न
आ.१९) पाईको
ं िघउु द्यिको उपिलब्ििाई ििवा्ु परिवय नसाँग सम्बलन्ि घटनाहरू िस् ै बािी, खडेिी, पलहिो,
आाँिी, डिेिोिे असि पाछय ? (क) पाछय (ख) पादैन
इ)
िघुउद्यि व््वसा्/स्थि
इ.१) पाईिें काि गने ठााँउिा (सााँझा सलु विा के न्र भएको ठााँउ, भवनिा) हावा िाग्छ ि हावाको आवागिन प्र्ाप्त
छ?
(क) छ (ख)छै न
इ.२) पाईिें काि गने ठााँउ उद्यि गनयिाई सााँगिु ो छ ?
(क) छ
(ख) छै न
इ.३) पाईिें काि गने ठााँउिा प्ायप्त उज््ािो छ ? (क) छ
(ख) छै न
इ.४) पाईिें काि गने ठााँउिा सिसफाइ (बेिा–बेिािा िेलिनको सिसफाइ, परिसि सिसफाइ, काि गने ठााँउिा
झींगा ि अन्् कीिाहरू कि गने लवलि) गनयु भएको छ ? (क) छ
(ख) छै न
इ.५) पाईको
(ख) छै न
ं साझा सलु विा के न्रिा बच्चािाई हेिचाि गने ठााँउ छुट््ाइएको छ ?(क) छ
इ.६) पाईको
ं साझा सलु विा के न्र वा काि गने ठााँउको नलिक िौचाि्को सलु विा छ ?
(क) छ
(ख) छै न
ई)
िानव स्वास्््
ई.१) पाईिें उद्यि सञ्चािनगदाय आफ्नो स्वास्््को िालग के ही सिु क्षा लवलि (उदाहिणको
िालग िास्क, पञ्िा, एप्रोन, आिलु नक चल्ु हो (िवु ााँिलह चुल्हो) प्र्ोग गनयु भएको छ ?
(क) छ
(ख) छै न
ई.२) के व््वसा् सञ्चािन गदाय उद्यिी/कािदािको ििीिको कुनै अङ्गिा नकािात्प्िक असि पु¥्ाएको छ ? (क)
छ
(ख) छै न
ई.३) पाइंिे आकलस्िक दघु यटनाको िालग के ही प्राथलिक सिु क्षा लवलि अपनाउनु भएको छ ?
(क) छ
(ख) छै न
ई.४) के पाईिें उद्यि सञ्चािन गदाय बािबालिकाको हेिलवचाि आफै गनयहु ुन्छ ?
45

ई.५)
छ?
ई.६)

(क) छ
(ख) छै न
्लद उद्यि सञ्चािनगदाय बािबालिकाको हेिलवचाि आफै गनयहु ुन्छ भने कस् ो सिु क्षा लवलि अपनाउनु भएको
पाईिें िसा्न प्र्ोग गदाय सिु क्षा लवलि (उदाहिणको िालग िास्क, पञ्िा, एप्रोन इत्प््ालद) िगाउनहु ुन्छ ?
(क) िगाउाँछु
(ख) िगाउलदन

अन् िवाय ा लिने कियचािीको नािः
सस्ं थाको नािः
अन् िवाय ाको लिल ः
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१.
सम्भाव्् उद्यिीको िालग वा ाविण सवेक्षण फिय । ्सका िालग पलहचान गरिएका सम्भाव्् व््वसा्
गरििहेका
िघुउद्यिीका अन् िवा ाय लिनुहोस् ।
वातावरण प्रभाव सवेिण (फारम जी२)
सम्भाव्् न्ााँ उद्यि (िनु त्प््स स्थानको िालग न्ााँ) वा ाविण सवेक्षण फिय । ्सका िालग िा ह का का्यि
लविेर्ज्ञ (कृ लर्िा आिारि उद्यिको िालग लिल्िा कृ लर् लवकास का्यि्, वनिा आिारि उद्यिको िालग लिल्िा वन
का्यि्, आलद) साँग अन् िवा ाय लिनहु ोस् ।
१.
व््वसा्को प्रकािः (क) कृ लर्िा आिारि (ख) वनिा आिारि (ग) सेवािा आिारि (घ) प्यटनिा
आिारि
(ङ) किािा आिारि (च) सचू ना प्रलवलििा आिारि (छ) लनिायणिा आिारि (ि) अन््
(औिोलगक नील २०६७ अनसु ाि).................
२.

कृ लर्िा आिारि हो भने, कृ लर्िा आिारि व््वसा्को प्रकाि (उदाहिणको िालग च््ाउ उत्प्पादन,
प्रिोिन)........................................

३.

अन् िवा ाय लदने कियचािीको नािः

४.

अन् िवा ाय लदने कियचािीिे काि गने सस्ं थाको नािः ................................

५.

उलल्िलख उद्यि सञ्चािन गदाय वा ाविणिा नकािात्प्िक असि गछय ? (क) गछय (ख) गदैन

६.

उलल्िलख उद्यि सञ्चािन गदाय िानव स्वास्््िा नकािात्प्िक असि गछय ?
(क) गछय

अ.

(ख) गदैन

कच्चा पदाथय

अ.१) उलल्िलख उद्यि सञ्चािन गनयको िालग कस् ो कच्चा पदाथय चालहन्छ ?
अ.२) के हाि उपिब्ि कच्चा पदाथय उलल्िलख व््वसा् सञ्चाािनको िालग प्ायप्त छ ? (क) छ (ख) छै न
अ.३) के उलल्िलख व््वसा्िे प्राकृ ल क श्रो , लवद्यिान प्रिाल , पिम्पिाग प्रकािका प्रिाल वा नश्लहरूको
लवनाि गदयछ ? (क) गछय (ख) गदैन
अ.४) कच्चा पदाथय पनु उयत्प्पादनको िालग सो को कटानी था सङ्किनका बेिािा कुन कुन पक्षिा लवचाि/ध््ान
प्ुि्् ाउनु पदयछ ?
अ.५) कच्चा पदाथय बिाउन गरिने वृक्षिोपणिा िघउु द्यिीहरू कसिी सक्षि हुनसक्छन् ?
आ)

उत्पादन तथा प्रशोिन

आ.१) उलल्िलख उद्यििा कुनै हालनकािक िसा्न (उदाहिणको िालग िासा्लनक िि/कीटनािक और्लि इत्प््ालद)
प्र्ोग गनयपु दयछ ?(क) पछय (ख) पदैन
आ.२) के उलल्िलख उद्यििे भूक्ष् ि पलहिो िान सघाउाँछ ? (क) सघाउाँछ
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(ख) सघाउाँदनै

आ.३) के उलल्िलख व््वसा्िे वनिा डिेिो लनम्त्प््ाउन सक्छ ? (क) सक्छ (ख) सक्दैन
आ.४) के उलल्िलख व््वसा्िे पानी संक्रिण लनम्त्प््ाउन सक्छ ? (क) सक्छ (ख) सक्दैन
आ.५) के उलल्िलख व््वसा्िे पानीको गणु स् ििा नकािात्प्िक असि ि िोगको संक्रिण बि्ने सम्भावना छ ?
(क) छ

(ख) छै न

आ.६) उलल्िलख उद्यि सञ्चािनिे कुनै प्रकािका दगु यन्ि ि वा्िु ा संक्रिण (उदाहिणको िालग छािा,बंगिु पािन,
कुखिापािन) गछय ?
(क) गछय
(ख) गदैन
आ.७) उलल्िलख उद्यि सञ्चािनबाट कुनै प्रकािका िवु ााँ लनस्कन्छ ? (क) लनस्कन्छ (ख) लनस्काँ दैन
आ.८) उलल्िलख उद्यि सञ्चािनबाट कुनै प्रकािका ध्वलन आउाँछ ? (क) आउाँछ

(ख) आउाँदनै

आ.९) उलल्िलख उद्यि सञ्चािनबाट कुनै प्रकािका िि
ु ो लनस्कन्छ ? (क) लनस्कन्छ (ख) लनस्काँ दैन
आ.१०) उलल्िलख उद्यि सञ्चािनबाट कुनै प्रकािका नकुलहने खेि पदाथय (उदाहिणको िालग प्िालस्टक, िा )ु
लनस्कन्छ
?
(क) लनस्कन्छ (ख) लनस्काँ दैन
आ.११) उलल्िलख व््वसा् सञ्चािनबाट लनलस्कने पिपु क्षीको लबष्टा, कृ लर् िसा्न ि खेिगएको पदाथयिे पानीको
गणु स् ििा असि पाछय ? (क) पाछय
(ख) पादैन
आ.१२) उलल्िलख व््वसा् सञ्चािन गने क्रििा पखाल्न, सफा गनय, पकाउन ि िी भण्डािणिा प्र्ोग हुने पानीिे
पानीका श्रो प्रदलु र् गछय ? (क) गछय
(ख) गदैन
आ.१३) उलल्िलख व््वसा्िा अत्प््लिक रूपिा दाउिा था काठको प्र्ोग हुन्छ रु ि वन क्ष् ि वा्ु प्रदर्ु ण बिाउाँछ
?
(क) बिाउाँछ
(ख) बिाउाँदनै
आ.१४) उलल्िलख व््वसा्िा कस् ो खािको उप–उत्प्पादन लनस्कन्छ रु (उदाहिणको िालग टनेि खे ीिा
प्िालष्टकको प्र्ोग) ?
.....................................................................................................
आ.१५) व््वसा्बाट लनलस्कने उप–उत्प्पादनिाई कसिी सदपु ्ोग गनयहुन्छ ?
…………………………………………………………………..
आ.१६) कुन लवलिबाट खेि गएका वस् हु रूिाई व््वलस्थ गनय सलकन्छ रु
…………………………………………………………………..
आ.१७) उलल्िलख व््वसा्िे ििवा्ु परिव नय साँग सम्बलन्ि घटना बािी, पलहिो, हावा, हुिी वा डिेिोिे
व््वसा्को अपेलक्ष उपिलब्ििा असि पाछय ?
(क) पाछय
(ख) पादैन
इ)

िघउु द्यम व्यवसाय/स्थि
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इ.१) िघु उद्यि िहेको स्थानिा कुन पक्षिाई ध््ानिा लदई उलल्िलख व््वसा्िाई सञ्चािन गनयु पदयछ (उदाहिण
प्ायप्त हावा वा हावा ओहोिदोहोि हुने ठाउाँ, प्ायप्त ठाउाँ, प्रकाि, सिसफाइ आलद) ?
……………………………………………………………………………………………
ई)

मानव स्वास्थ्य

ई.१) िघुउद्यिीहरूिे आफ्नो उद्यि सञ्चािन गदाय आफ्ना स्वस्््का िालग कस् ा सिु क्षाका लवलिहरू (उदाहिण
िाक्स, पञ्िा, एप्रोन, िाँवु ािलह आिलु नक चल्ु हो) अपनाउनु पदयछ ?
…………………………………………………………………………
ई.२)
?

उलल्िलख व््वसा् सञ्चािन गदाय उद्यिी/कािदािको ििीिको कुनै अङ्गिा नकािात्प्िक असि प¥ु ्ाएको छ
(क) छ
(ख) छै न

ई.३)

िघुउद्यिीहरूिे आकलस्िक दघु यटनाको िालग कस् ा प्राथलिक सिु क्षा लवलि अपनाउनु पदयछ ?

…………………………………………………………………………………
ई.४) ्लद िघुउद्यिी आफ्ै्ाँिे बािबालिकाको हेिलवचाि गनयपु िे िा कस् ो खािका सिु क्षा लवलिहरू अपनाउनु
पदयछ?
………………………………………………………………………………………
अन् िवा ाय लिने कियचािीको नाि्ः

का्ायि्को नाि्ः

अन् वा ाय लिएको लिल ्ः
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अनुसचू ी ४
(दफा ३६ को उपदफा (३) सगं सम्बलन्ि )

साझा सुलविा के न्र स्थापना तथा सञ्चािन फारमहरू
साझा सुलविा के न्र काययक्रमको प्रस्तावनाको फमेट
१.

प्रस्ताव पेश गनेः
सस्ं थाको नािः
सम्पकय व््लक्त्ः

पदः

टेलिफोनः

फ््ाक्सः

ईिेिः

पिु ा ठे गानाः
लिल्िाः

न.पा./गा.पा.वाडय नंः

गाउाँ/टोिः

प्रस् ाव पेि लिल ः
२.

संस्थाको लकलसमः
क. उपभोक्ता सलिल /सिहू

ख. सिदु ा्िा आिारि संस्था

ग. स्थानी् साझा/सहकािी संस्था

घ. स्थानी् गैि सिकािी संस्था

ङ. िघु उद्यि लवकास का्यक्रिको सह्ोगिा
बन्ने न्ााँ उपभोक्ता सलिल ः

च. अन्् (खि
ु ाउने)

३.

संस्था स्थापना तथा आबिताः

४.

संस्थाको िक्ष्य तथा उद्देश्यः

५.

प्रस्ताव पेश गररएको िघु पररयोजना/लक्रयाकिापको नामः

६.

प्रस्ताव पेश गनयक
ु ो उद्देश्यः

क)

साझा सलु विा के न्रको स्थापनाः

ख)

अन््.

७.

प्रस्तालवत िघु पररयोजना िेत्रको वस्तुलस्थलत तथा समस्या लवश्ले षणः
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८.

समुदायका लवलभत्र आवश्यकताहरू मध्ये लकन र कसरी यो िघु पररयोजनािाई प्राथलमकीकरण
गनयभ
ु यो ?

९.

प्रस्ताव गररएको िघु पररयोजनावाट हुने िलित प्रलतफिः

१०.

प्रस्ताव गररएको पररयोजना िेत्रः
लिल्िाः

११.

वाडय नंः

गाउाँ/टोिः

CFC पररयोजनािे िाभ पुयायउनेसमुदायः

जातीय लववरण
िाल
घिििु ी
सखं ्ा
दलि
आलदवासी
िनिाल
अन््
िम्िा
१२.

न.पा./गा.पाः

िलहिा परुु र्

िम्िा

१४ वर्यभन्दा कि उिेि
िलहिा परुु र्
िम्िा

१४ वर्यभन्दा िालथ उिेि
िलहिा परुु र्
िम्िा

सहभागी िलित वगयको आलथयक लस्थलत

क्र. सहभागीको
स.ं नाि

१४
वर्यभन्दा
िलु न
ि पु ि

१४
वर्यभन्दा
िालथ
ि पु ि

िम्िा
परिवािको प्रल व््लक्त िालष्ट्र्
अल
परिवाि
वालर्यक
प्रल वर्य
गरिबी िे खा गिीब
सदस्् संख्ा आ् (रु.) आ् (रु.)
ि पु ि
िालथ ि

जभमा
१३.

CFC पररयोजना अवलिः ...................वषय ..................मलहना

१४.

CFC पररयोजनाका कृयाकिापमा समुदायको सहभालगता के /कसरी हुन्छ?

१५.

यलद यो CFC पररयाजना स्वीकृत भएमा समुदाय कसरी िाभालन्वत हुनेछ?

क.

रुु न् ै पाउने िाभहरूः
51

ख.

दीघयकािीन रूपिा हुने िाभहरूः

१६.

दीघयकािीन रूपमा यो CFC पररयोजनाबाट समुदायिे फाइदा लिन के कस्ता कृयाकिापहरू
गनयहु ुन्छ ?

१७.

CFC पररयोजनाको अनुगमन कसिे र कसरी गनयु हुन्छ?

१८.

काययक्रममा मलहिा, दलित, आलदवासी जनजालत र अलत गररव िलितवगयको सहभालगता कसरी
सुलनलित गनयहु ुन्छ ?

१९.

CFC पररयोजनाको आय–व्यय लववरण कसरी उपभोक्ता तथा अन्य सभबलन्ित/सहयोगी संस्थािाई
लदनुहुन्छ?

२०.

CFC पररयोजना सञ्चािन गनय िाग्ने अनुमालनत खचय (बजेट) र बेहोने स्रोतः

िीर्यक/का्यक्रि/लक्र्ाकिाप िघु उद्यि लवकास अन््संस्था
का्यक्रि (रु.)
(रु.)
१.
२.
३.
४.
कुि परि्ोिना खचय

सिदु ा्को
सहभालग ा (रु.)

प्रस्ताव पेश गदाय लनभन कागजातहरू अलनवायय रूपमा प्रस्ताव साथ पेश गनयपु नेछः
क)

संस्था लवविण फािि,

ख)

िघु परि्ोिनाको लवस् ृ बिेट लवविण,

ग)

लनिायण िघु परि्ोिनाको िालग िग अनुिान एवि् िेखाङ्कन (Design),

घ)

लनम्न सलिल हरूको बनौटः
१.

खरिद सलिल

२.

स्टोि सलिल (्लद आवश््क छ भने)

३.

िेखा सलिल

४.

सिदु ा् परिचािन सलिल (्लद आवश््क छ भने)
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िम्िा (रु.)

संस्था लववरण
प्रस्तावपत्रमा उद्यम लवकास सलमलतबाट गररएको लसफाररस र लनणययहरू
प्रस् ाव नं.
परि्ोिनाको नाि
प्रस् ालव बिेट
संस्था
परि््ोिना क्षेत्र
प्रस् ाव प्राप्त लिल

रु.

लनणय् लिल
प्रस्तावको सारांश

लमलत

प्रस्ताव उपर गररएको कारवाही तथा लनणयय
लजभमेवारी/ दस्तखत
१. प्रस् ाव अध्््नको आिाििा गरिएका सझु ावहरू
२. िघु परि्ोिना क्षेत्र अध्््न/अनगु िन
३. प्रस् ाव था िघु परि्ोिना क्षेत्र अध्््नको
आिाििा गरिएको लसफारिस
४. लनणय्
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साझेदार संस्थाको जोलखम लनिायरण
(संस्था लवविण फािि एवं प्रस् ावको आिाििा ्ो फािि उद्योग लवकास िाखािे ्ाि गने)
१.

साझेदाि संस्थाको नािः

२.

संस्थाको ठे गानाः

३.

संस्था द ाय छ लक छै न ?

४.

संस्था द ाय भएको भए कहााँ द ाय भएको हो ?

५)

द ाय नम्बिः

७.

सदस्् संख्ाः िलहिाः ................ परुु र्ः ........................ िम्िाः ..............................

क)

छ

ख)

छै न

६. कलहिेसम्ि नवीकिण भएको छ ?

दलि ः ...................... िनिाल ः ............... अन््ः ....................... िम्िाः .................
८.

लन्लि बैठक कल अवलििा बस्छ ?

९.

साक्षि सदस्् संख्ाः िलहिाः ................... परुु र्ः ..................... िम्िाः .......................

िालथका १ देलख ९ सम्िका बाँुदाहरूका आिाििा लवश्ले र्ण गनयहु ोस । व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क सस्ं थािे भने

१०.

िघु परि्ािनािे िघु उद्यि लवकास का्यक्रि िे िाखेका उद्देश््हरू पिु ा गनय कसिी सह्ोग प¥ु ्ाउाँछ ?

११.

िघु परि्ोिनाको प्रलवलिक सम्भाव्् ा अध्््न गरिनु िरुिी छ लक छै न ?
क)

१२.
छै न?

ख)

छै न

िघु परि्ोिना गिीब दलि , गिीबआलदवासी िनिाल , गिीब िलहिा ि अल गिीब वगयिा िलक्ष छ लक
क)

१३.

छ

छ

ख)

छै न

िघु परि्ोिनािे सिदु ा्िाई प्रत्प््क्ष फाइदा लदने िक्ष्् छ लक छै न ?
क)

छ

ख)

छै न
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१४.

िघु परि्ोिनाको फाइदा वा गल लवलि लदगो हुन्छ वा हुदाँ नै ?
क)

हुन्छ

ख)

हुदाँ नै

१५.

संस्थाको बैंक खा ाको लवविणः

१६.

बैंकको नािः

१७.

संस्थाको का्ायि्बाट बैंक कल टािा छ ?

१८.

खा ाको प्रकािः

१९.

खा ा नम्बिः

२०.

संस्थािा िेखा कसिे िाखछ ?

२१.

संस्थाका कल िना सदस््हरू िेखा िाखन दक्ष छन ?

२२.

संस्थािे ्सअलघ सञ्चािन गिे का वा गरििहेका िघु परि्ोिनाहरूको लवविणः

क्र.सं.

२३)

िघु परि्ोिनाको सिदु ा्को दाल्त्प्व
नाि

ख) सदस््िे

गा.पा.को दाल्त्प्व

िम्िा िकि (रु.)

सस्ं थाको िेखा पिीक्षण लन्लि भैिहेको छ लक छै न ?
क)

२४)

क) कियचािीिे

छ

ख)

छै न

सस्ं थािे ्सअलघ कल पटक सावयिलनक िेखापिीक्षण गिाएको छ ?

िालथका १५ देलख २४ सम्िका बाँदु ाहरूका आिाििा लवश्ले र्ण गनयहु ोस।(उद्योग लवकास िाखा सम्वि कियचािीिे भने )

तयार गने

लसफाररश गने

स्वीकृत गने

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

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

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

िघु उद्यमी समहू /सहकारी सस्ं था

उद्योग लवकास शाखा

उद्यम लवकास सलमलत

अध्यि

प्रलतलनलि

अध्यि

लमलतः

लमलतः

लमलतः
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Proposal Checklist
क्र.
कागजातका लववरण
लचन्ह िगाउने
सं.
(√)
१ सलहछाप भएको प्रस् ावना (Complete signed proposal)
२ उपभोक्ता सलिल वा संस्थाको अनिु ोि पत्र (Funding request letter of CBO/UG in
case of physical construction micro project)
३ िाभालन्व व््लक्तहरूको लवविण (List of beneficiaries to the extent specified)
४ लिल्िा उद्यि लवकास सलिल को लसफारिस (Recommendation from local
authority for legally complex project)
५ लनिायणको काि भए नक्सा, िाग इलस्टिेट (Design estimate for construction
projects)
६ उपभोक्ता सलिल वा संस्थाको उपसलिल को क यव्् Duty segregation in CBO/UG
a. खरिद सिहू Purchase Group
b. भण्डाि सिहू Store Group
c. िेखा सिहू Account Group
d. सािदु ाल्क परिचािन सिहू Community Mobilization Group (if applicable)
७ िोलखि लनिायिण (Risk analysis- refer risk analysis form)
८ िघु उद्यि प्रल लनलि अथवा व््वसा् लवकास सेवा प्रदा्क संस्थाको लसफारिस
(Recommendation by Enterprise Development Officer)
९ िघु उद्यिी सिहू संघको लसफारिस
(Recommendation by Micro Enterprise Group Association)
१० उद्योग लवकास िाखाको लसफारिस
(Recommendation by Micro Enterprise Specialist)
११ प्रिासन था िेखा प्रिख
ु को लसफारिस
(Recommendation by Finance and Admin Associate)
१२ िघु उपभोक्ता सलिल अथवा संस्थाको अनिु ोि पत्र
(Request Letter of CBO/UG to release first installment of Project )
१३ उद्यि लवकास सलिल को लसफारिस
(Recommendation by Enterprise Development Committee)
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सभझौता
उद्यि लवकास सलिल
(िसिाई ्सपलछ का्यक्रि भलनने छ)
एवि्
िघु उद्यिी सिहू /सहकािी सस्ं था
.............................................................
(िसिाई ्सपलछ सञ्चािक संस्था भलनने छ)
को ब्ीचिा
......................................................
साझा सलु विा के न्र आ्ोिना सञ्चािनका लनलम् सम्पन्न भएको

सभझौता
१.
उद्योग लवकास िाखािे िे सञ्चािक संस्थािाई ्सैसाथ संिगन परि्ोिना प्रस् ाविा लवस् ृ रूपिा
उल्िेख भए अनसु ाि ........................................... परि्ोिना सञ्चािनको लनलम् नेपािी रूपै्ा
.......................अक्षिे पी ........................................................ िात्र) बिाबिको सह्ोग उपिब्ि गिाउनेछ ।
२.

उद्योग लवकास िाखािे ्ो परि्ोिनाको सञ्चािनकािालग सञ्चािक सस्ं थािाई ्ो सिझदािी–पत्रिा
दस् ख भएको लिल िे .......... िलहनासम्ि िात्र सह्ोग उपिब्ि गिाउने छ ।
३.
उद्योग लवकास िाखािे प्रदान गने परि्ोिना िकिको व््वस्थापन सञ्चािक संस्थािे लनम्नलिलख
ि यहरूका अिीनिा िही गनेछ ।
क) परि्ोिनाको िकि परि्ोिना प्रस् ाविा उल्िेख भएअनसु ािको कृ ्ाकिापिा िात्र उप्ोग हुनेछ ।
ख) सञ्चािक संस्थािे परि्ोिना ोलकएको सि्िा पणू यरूपिा सम्पत्र गनय ्थासम्भव प्र्त्प्न गनेछ ।
ग)
परि्ोिनाको िालग िकि नेपािी रूपै्ािा उपिब्ि हुनेछ ।
घ)
परि्ोिना प्रस् ाविा िेसुकै िेलखएको भए ापलन सञ्चािकसंस्थािे उद्योग लवकास िाखािे
ोके बिोलििको का्यक्रििा ोके बिोलििको आलथयक प्रकृ ्ा पिु ा गिी का्यक्रि सञ्चािन गनेछ । सञ्चािक
संस्थािे परि्ोिनाको लवलभत्र चिणहरूिा सावयिलनक िेखापिीक्षण गिाई सोको प्रल वेदन परि्ोिना सिाप्त भएपलछ
पेि गनेछ।
ङ)
सञ्चािक सस्ं थािे उद्योग लवकास िाखािाई लनम्नलिलख प्रल वेदनहरू ि उल्िेलख अवलििा
बझु ाउनेछः
प्रल वेदनको नाि
अवलि
का्यक्रि प्रगल प्रल वेदन
पलहिो आलथयक प्रल वेदन
आवलिक आलथयक प्रल वेदन
का्यक्रि सम्पत्र था अलन् ि आलथयक प्रल वेदन
च) सञ्चािक सस्ं थािे ्स परि्ोिनाको छुट्टै खा ापा ासलह दरुु स् लहसाबलक ाब िाखनेछ ि उद्योग लवकास
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िाखाका कियचािी वा खटाएको आलिकारिक व््लक्तिाई चाहेको बेिा लहसाब था खा ापा ा हेनय, िााँच गनय वा
िेखापिीक्षण गनय लदनेछ।
४)
्ो सम्झौ ापत्रिा सलहछाप हुनेलबलत्तकै सञ्चािक सस्ं थािे पलहिो लकस् ा िकि उपिब्ि गिाउन पत्राचाि
गनेछ ि सोको आिाििा उद्योग लवकास िाखािे सञ्चािक संस्थािाई रु. .................. (अक्षिे पी रु. ..
.................................... िात्र) उपिब्ि गिाउने छ । त्प््सपलछका लकस् ाहरू आवलिक आलथयक प्रल वेदन
अवलिका आिाििा सञ्चािक सस्ं थािाई उद्योग लवकास िाखािे उपिब्ि गिाउनेछ । आवलिक अलथयक
प्रल वेदनहरू अवलि सिाप्त भएको एकहप्तालभत्र सञ्चािक संस्थाको अलिकािप्राप्त अलिकािीिे दस् ख गिी
पठाउनु पनेछ ।
५)
उद्योग लवकास िाखाद्वािा प्रदान सह्ोगको िगानीबाट भएको आम्दानी (ब््ाि आलद) हरिवन
नगिपालिकाको ्े सह्ोग िालननेछ ।
६)
सञ्चािकसस्ं थािे परि्ोिना सिाप्त भैसके पलछ खचयहुन बााँकी िकि उद्योग लवकास िाखािाई अलन् ि
आलथयक प्रल वेदनसाथ फकायउनु पनेछ ।
७)
उद्योग लवकास िाखाद्वािा िोलडएका लस्थि सम्पलत्तहरू परि्ोिना सिाप्त भएपलछ सञ्चािक संस्थािे
उद्योग लवकास िाखािे लनदेिन लदए अनसु ाििे ब््वस्थापन गनेछ ।
८)
सञ्चािक संस्थािे परि्ोिना क्षेत्रिा आ्ोिनाको िालग प्राप्त िकि ि बिेट (प्रस् ावपत्रिा उल्िेख भए
अनसु ाि) ि खचयहरूको लहसाब अद्यावलिक रूपिा सवयसािािणिे देलखने गिी टााँस गरििाखनेछ । ्स् ा आम्दानी ि
खचयहरूको लवविण सिदु ा्िे हेनय चाहेको बेिा देखाउनु पनेछ ि सावयिलनक िेखापिीक्षण सिे अलनवा्य रूपिा
गिाउनु पनेछ ।
९)
्ो परि्ोिना सञ्चािन गनय सञ्चािकसस्ं थािे कुनै ेश्रो पक्षिाई संिग्न गिाएिा त्प््स् ो ेश्रो पक्षको कुनै
पलन दाल्त्प्व उद्योग लवकास िाखािे व््होने छै न ।
१०) ्ो परि्ोिना सञ्चािनका क्रििा कुनैपलन फे िबदि गनयपु िे को खण्डिा सञ्चािक संस्थािे त्प््स् ो
फे िबदि गनय लिलख प्रस् ाव पेि गनयु पनेछ ि उद्योग लवकास िाखािे सहिल िनाएको खण्डिा ्स सम्झौ ािा
संसोिन गनय सक्नेछ । ि उद्योग लवकास िाखािे त्प््स् ो फे िबदि गने नगने वा ्ो सम्झौ ा िि गने लवर््िा आफ्नो
अलिकाि सिु लक्ष िाखदछ ।
११) सञ्चािक संस्थािे आ्ोिना सञ्चािन गने क्रििा सङ्कलि ््ाङ्क था कुनै पलन िानकािीहरू
परि्ोिना अवलििा ि त्प््सपलछ पलन उद्योग लवकास िाखाको सहिल लबना प्रकासिा ल््ाउन वा लव िणिा ल््ाउने
छै न ।
१२) परि्ोिना सिाप्त भैसके पलछ सञ्चािकसंस्थािे उद्योग लवकास िाखासाँग सम्बलन्ि सबै सङ्कलि
््ाङ्क, सचू ना आिेख आलद सबै परि्ोिना सिाप्त हुनासाथ उद्योग लवकास िाखािाई लफ ाय गनेछ ि
ल नीहरूको प्रल लिलप अलिकाि उद्योग लवकास िाखािा लनलह िहेको िालनने छ ।
१३) िालथका सबै ब्ु्ाँदाहरू िाम्रिी पिी, बझु ी हािी दवु ै पक्षहरूिे स्व न्त्र सहिल का साथ लनम्न साक्षीको
िोहवििा ्ो सम्झौ ािा सलहछाप गिी एक एक प्रल लि्ौं लद्ौं ।
न.पा.को तफय बाट
सञ्चािक संस्थाका तफय बाट
.......................................
.......................................
नािः
नािः
नगि प्रिख
पदः
ु
लिल ः
लिल ः

सािी
.......................................

.......................................
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नािः
पदः
लिल

नािः
पदः
लिल

(उद्योग लवकास िाखा)

व्यवसाय लवकास सेवा प्रदायक संस्थाका तफय बाट
.......................................
नािः
पदः
संस्थाः
लिल

आज्ञािे,
टीकािाि िकाि
प्रिख
ु प्रिासकी् अलिकृ
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