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सरु्योदर्य नगरपालिकाको उद्यम लिकास कोष पररचािन कार्ययलिलि २०७५ 

सूर्योदर्य नगरपालिकाको उद्यम लिकास कोष पररचािन कार्ययलिलि २०७८ 

प्रस्तािना 

सरू्योदर्य नगरपालिका नगर कार्ययपालिकाि े नि ौँ नगर सभा २०७८ िे उद्यम गनय चाहने तर पूौँजीको अभािमा उद्यम सञ्चािन गनय 

नसकेका र्यिूाहरूिाई िलित गरी “नगरपालिकािे एक कोष खडा गरी र्यिूाहरूमा उद्यमशीिता लसर्यनशीिता तथा सीपको 

लिकास गदै स्िरोर्गारको सृर्ना तथा समग्र उत्पादनको माध्र्यमबाट समृद्ध सूर्योदर्यको लनमायण गनय “हामी उद्यम आफ्नै 

पौरखमा गदयछौ ौँ” कार्ययक्रम कार्ययलिलि बनाई कार्यायन्िर्यन गने नीलत रहनेछ” भन्न े नीलत तथा कार्ययक्रम र कार्ययर्योजना 

नगरसभाबाट पाररत भई उद्यम लिकास कोषमा बजेट समेत लिलनर्योजन भएको अिस्थामा र्यसको व्र्यिस्थापन र कोष पररचािन गनय 

बाञ्छनीर्य भएकोिे नेपािको संलििानको िारा २२६ र स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) 

बमोलजम सरू्योदर्य नगरपालिका नगर कार्ययपालिकािे पाररत गरेको नीलत तथा कार्ययक्रम, ऐन लनर्यमाििीको पररलिमा रही सरू्योदर्य नगर 

कार्ययपालिकाि ेउद्यम लिकास कोष सञ्चािन कार्ययलिलि, २०७८ बनाएको छ । 

भाग १ 

प्रारम्भ 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भ : (क) र्यस कार्ययलिलिको नाम “सरू्योदर्य नगरपालिकाको उद्यम लिकास कोष सञ्चािन कार्ययलिलि, २०७८” 

रहकेो छ । 

(ख) र्यो कार्ययलिलि नगर कार्ययपालिकाबाट स्िीकृत भएपलछ तुरुन्त प्रारम्भ हुनछे । 

२. पररभाषा : लिषर्य िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्यस कार्ययलिलिमााः  

(क) “नगरपालिका” भन्नािे सरू्योदर्य नगरपालिकािाई सम्झनु पदयछ । 

(ख) “प्रमखु” भन्नाि ेसरू्योदर्य नगरपालिकाको नगर प्रमखुिाई सम्झन ुपदयछ ।  

(ग) “प्रमखु प्रशासकीर्य अलिकृत” भन्नाि ेसरू्योदर्य नगर कार्ययपालिकाको प्रमखु प्रशासकीर्य अलिकृतिाई सम्झनुपदयछ ।  

(घ) “उद्यमी” भन्नािे नाफा कमाउन े उद्देश्र्यिे उद्योग व्र्यिसार्य सञ्चािनका िालग जोलखम बहन गरी िगानी गने व्र्यलि िा 

समहूिाई जनाउौँछ । 

(ङ) “कार्ययक्रम” भन्नाि ेउद्यम लिकास कोषमाफय त “हामी उद्यम आफ्नै प रखमा गदयछ ौँ” भन्ने नाराका साथ उद्यमी तथा रोजगारी 

लसजयना तथा उद्यमहरूको स्तरोन्नलत गनय सञ्चािन गररन ेलिलभन्न कार्ययक्रमिाई जनाउौँछ । 

(च)  “सलमलत” भन्नािे र्यस कार्ययलिलि बमोलजम गठन हुने लिलभन्न सलमलतिाई जनाउौँदछ । 

(छ) “बजारीकरण” भन्नाि ेउद्यमबाट हुने उत्पादन, मलु्र्यलनिायरण, प्रिर्द्यन तथा लितरण प्रणािीसौँग सम्बलन्ित उपभोिा केलन्ित 

लक्रर्याकिापिाई जनाउौँछ । 

(ज) “लिकास साझेदार” भन्नािे कार्ययक्रम सञ्चािनको िालग आलथयक तथा प्रालिलिक सहर्योग गन े दात ृ लनकार्यहरूिाई 

सम्झनुपछय । 

(झ) “लिशेष अनुदान” भन्नाि ेसरू्योदर्य नगरपालिकाि ेउद्यम लिकास कोषदलेख सम्पणूय मापदण्ड परुा गरी प्राप्त गन े५०% िागत 

साझेदारी अनुदानिाई सम्झनुपदयछ । 

(ञ) “कार्ययलिलि” भन्नाि ेसरू्योदर्य नगरपालिकाको उद्यम लिकास कोष सञ्चािन कार्ययलिलि २०७८ िाई जनाउौँछ । 

(ट) “रणनीलतक र्योजना” भन्नाि े सरू्योदर्य नगरपालिकाि े उद्यम लिकास तथा रोजगारी लसजयनाको िालग तर्यार पारेको ५ िषे 

रणनीलतक र्योजनािाई जनाउौँछ । 

(ठ)  “उद्यम” भन्नािे औद्योलगक व्र्यिसार्य ऐन, २०७३ ि ेपररभालषत गरेअनुरुपका उद्यम सम्झनपुछय । 

(ड) “व्र्यिसार्य लिकास सेिा प्रदार्यक संस्था” भन्नािे उद्यम लिकास कोष माफय त सञ्चािन गररन ेउद्यमीहरूको लसजयना, प्रिर्द्यन, 

लिकास तथा लिस्तारका िालग व्र्यािसालर्यक सेिा प्रदान गनय प्रचलित कानुन बमोलजम दताय भई सञ्चािनमा रहकेा दि 

जनशलिर्यिु संस्था, कम्पनी िा फमयिाई बुझाउौँछ । 

(ढ) “लसप लिकास तालिम” भन्नािे व्र्यिसार्य स्थापना, लिकास तथा प्रिर्द्यनका िालग आिश्र्यक पने प्रालिलिक सीपमिुक 

तालिमिाई जनाउौँछ । 
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(ण) “उद्यम लिकास कोष” भन्नाि ेउद्यम प्रिर्द्यन, लिकास, लिस्तार तथा रोजगारी लसजयनाका िालग लिलभन्न कार्ययक्रम सञ्चािन 

गनय सरू्योदर्य नगरपालिकाि ेर्यसै कार्ययलिलि बमोलजम स्थापना गररएको कोषिाई बुझाउौँछ । 

(त) “साझेदार सौँस्था” भन्नाि े कार्यक्रम सञ्चािनका िालग प्रालिलिक सेिा र सहर्योग उपिब्ि गराई साझेदारीमा काम गन े

संस्थािाई जनाउौँछ । 

(थ)  “लनदशेन सलमलत” भन्नाि े सरू्योदर्य नगरपालिकामा गठन भएको उद्यम लिकास कोष सञ्चािनको िालग लनणायर्यक 

सलमलतिाई सम्झनुपछय । 

(द)  “लसफाररस तथा मलू्र्याङ्कन सलमलत” भन्नािे सरू्योदर्य नगरपालिकामा गठन भएको उद्यम लिकास कोष सञ्चािनको िालग 

प्राप्त आिेदनहरूिाई मलू्र्याङ्कन गरी लसफाररसको िालग लनदशेन सलमलतमा पेश गने सलमलतिाई सम्झनपुछय । 

(ि) “उद्योग लिकास शाखा” भन्नाि ेसरू्योदर्य नगरपालिकामा स्थापना हुने उद्योग लिकास शाखािाई सम्झनुपछय । र्यो शब्दि े

नगरपालिकाि ेउद्योग हनेे भनी तोलकएको शाखा, उपशाखा िा इकाईिाई समेत जनाउौँछ । 

(न)  “आलथयक लिकास सलमलत” भन्नाि ेनगरपालिका, नगर कार्ययपालिकाको लिषर्यगत सलमलतिाई जनाउौँदछ ।  

(प) “िलित समहू” भन्नाि ेसरू्योदर्य नगरपालिकाि ेलिलभन्न मापदण्ड तोकेर लनमायण गरेको समहूिाई जनाउौँनेछ । 

(फ)  “समहू” भन्नािे उद्यम व्र्यिसार्यसञ्चािन गनयका िालग लनमायण भएको र्यिूाहरूको समहूिाई बुझाउनछे । 

 

भाग २ 

िलित समूह 

३.  लिपन्न पररिारका सदस्र्यहरू प्राथलमकतामा राखरे िलित समहू हुनाेः  

(१) लिपन्न नगरबासी बेरोजगार र्यिुा, मलहिा, दलित, आलदिासी र अन्र्य जालत नागररकका पररिारका सदस्र्यहरू र्यस कार्ययक्रमका 

िलित समहू हुनछेन् । 

(२) अलत लिपन्न िगय, लपछलडएका (एकि मलहिा समेत), दलित, आलदिासी जनजालतहरू, अपाङ्गता भएका व्र्यलि, िैलगक 

अल्पसंख्र्यक, दगुयम तथा सेिाको पहुौँच कम भएका नगरपालिकाका बस्तीहरूमा र्यस कार्ययक्रमिाई केलन्ित गररनेछ । 

(३) समालजक उद्यमशीिता सजृना गनय सक्ने, रोजगारी सजृना गनय सक्ने तथा आर्य आजयन र आम्दानी िलृर्द् हनु सक्ने ब्र्यिसार्य 

तथा उद्यम सञ्चािन गनय सक्ने नगरपालिका लभत्रको िडाहरूिे लसफाररस गरेको र्यिूाहरूको समहू पदयछ। 

 

भाग ३ 

उद्यम लिकास कोष स्थापना र सञ्चािन 

४.  नगरपालिकामा एक उद्यम लिकास कोषको स्थापना हनुे : 

(१) सरू्योदर्य नगरपालिकाि ेप्रत्रे्यक नगर सभाबाट िालषयक िजेट पास गदाय उद्यम लिकास कोषको िालग िजेट लिलनर्योजन गनछे ।  

(२)  उद्यम लिकास कोषमा दहेार्य बमोलजमका रकम जम्मा गररनेछ: 

(क) सरू्योदर्य नगरपालिकाि ेप्रत्रे्यक िषय लिलनर्योजन गन ेरकम,  

(ख) सङ्घीर्य तथा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हुन ेरकम 

(ग) दात ृलनकार्य तथा लिकास साझेदार संस्थाबाट उपिब्ि गराइएको रकम, 

(घ) उद्यम लिकासको िालग सामदालर्यक संघ संस्था तथा लनजी िेत्रबाट प्राप्त भएका रकम, 

(ङ) व्र्यिसार्य लिकास सेिा प्रदार्यक संस्थाहरूबाट प्राप्त भएको रकम, 

(च) नगरपालिकाको लिषर्यगत लनकार्यबाट उद्यम लिकासका िालग उपिब्ि अनुदान तथा लमिान कोष िापतका रकम, 

(छ) प्रलशिाथीहरूि ेतालिमको क्रममा उत्पादन गरेको सामान लिक्रीबाट प्राप्त भएको रकम र 

(ज) उद्यम लिकासका िालग अन्र्य स्रोतबाट प्राप्त रकमहरू । 

५. कोषको सञ्चािन :(१) उद्यम लिकास कोषमा जम्मा भएको रकम उद्यम लिकास तथा स्तरोन्नलतका लिलभन्न लक्रर्याकिाप तथा 

कार्ययक्रमहरूमा बाहके अन्र्य कार्ययक्रममा खचय गनय पाइने छैन ।  
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(२) प्रदशे सरकारिे मेड्पा कार्ययक्रम िगार्यत आलथयक आर्य आजयन तथा उद्यम लिकास र रोजगारी लसजयनाको िालग सञ्चालित 

कार्ययक्रमहरूसंग सम्बलन्ित भएर समेत कार्ययक्रमहरू सञ्चािन गनय सलकनेछ ।  

(३) उद्यम लिकास कोषको खाता सञ्चािन नगरपालिकाका प्रमखु प्रशासकीर्य अलिकृत तथा नगरपालिकाका िखेा अलिकृतको 

संर्यिु दस्तखतिाट हुनेछ । 

(४) उद्यम लिकास कोषको श्रेस्ता नगरपालिकाको िेखा अलिकृतको लजम्मामा रहनछे । 

(५) बजेट लनकासा, खचय र प्रलतिेदन एि िेखा परीिण सम्बन्िी व्र्यिस्था प्रचलित कानुन बमोलजम हुनछे । 

६. नगर उद्यम लिकास कोष लनदशेन सलमलतको गठन :(१) िघ ु उद्यम लिकास कोष माफय त सञ्चािन गररने उद्यम लिकास तथा 

रोजगारी लसजयना गन ेकार्ययक्रम कार्यायन्िर्यनिाई प्रभािकारी बनाउन मलू्र्याङ्कन तथा लसफाररस सलमलतबाट प्राप्त लनिेदनहरूमालथ 

कार्ययिाही गनय र लनदशेन लदन दहेार्य बमोलजमको उद्यम लिकास कोष लनदशेन सलमलतको गठन हनुेछ । 

संर्योजक :  नगर प्रमखु  

सदस्र्य :  नगर उप-प्रमखु 

सदस्र्य :  नगर प्रमखुि ेतोकेको कार्ययपालिका सदस्र्य मलहिा सलहत दईु जना  

सदस्र्य सलचि : प्रमखु प्रशासकीर्य अलिकृत 

(२) लनदशेन सलमलतको काम, कतयव्र्य र अलिकार दहेार्यबमोलजम हनुेछ: 

(क)  उद्यम लिकास सम्बन्िी नगरपालिका स्तरीर्य र्योजना तजुयमा गराई नगरसभामा स्िीकृलतका िालग पेश गनय लनदशेन लदन े। 

(ख) स्िीकृत र्योजनािाई कार्यायन्िर्यन गन ेकार्यय र्योजना स्िीकृत गने । 

(ग) नगरपालिकाको उद्यम लिकास रणनैलतक र्योजना तर्यार गनय लनदशेन लदने । 

(घ) व्र्यिसार्य लिकास सेिा प्रदार्यक संस्थाबाट तर्यार गररन ेकार्ययक्रमका प्रगलत लििरण बैठकमा छिफि गराउन ेतथा दलेखएका 

कमी कमजोरी सिुारका िालग लनदशेन, सझुाि लदन े

(ङ) नगर िेत्रलभत्र उद्यम लिकासमा काम गनय सरकारी, गरैसरकारी, नीलज िते्र, लिकास साझेदार नागररक समाजका संघ/ 

सस्थाहरूसौँग कार्ययगत सम्बन्ि स्थालपत गरी अनुकुि िातािरण तर्यार गन े

(च) उद्यमीका उत्पादनहरूिाई बजार सलुनलित गनय सम्बर्द् नीलजिते्रका सङ्घ/संस्थाहरूसौँग अन्तरलक्रर्या, छिफि, परामशय गने, 

(छ) उद्यमीहरूिाई लित्तीर्य सलुििा उपिब्ि गराउन आफ्ना नगर िेत्रलभत्र रहकेा लित्तीर्य संस्थाहरूको पलहचान गरी उद्यमीहरूसौँग 

सम्बन्ि स्थालपत गराउने, 

(ज) नगर उद्यम लिकास र्योजना तजुयमा तथा कार्यायन्िर्यन गन ेप्रदशे, संघीर्य मन्त्रािर्य र अन्र्य सम्बर्द् संघ सस्थाहरूसौँग समन्िर्य 

स्थालपत गन,े 

(झ) स्थानीर्य श्रोत सािनका अलिकतम उपर्योग गनय उद्यमशीिता लिकासका िालग चेतना फैिाउन े। 

(ञ)  मलू्र्याङ्कन सलमलतबाट लसफाररस भई आएको कार्ययक्रमहरूको प्रस्तािहरूमा स्िीकृलत प्रदान गन े। 

(ट) मलू्र्याङ्कन सलमलतबाट लसफाररस भईआएका कार्ययक्रमहरूको स्िीकृलत प्रदान गनुयअगािै अनमुोदनको िालग कार्ययपालिकामा 

पेश गने । 

(ठ)  मलू्र्याङ्कन सलमलतिाई प्रस्ताि स्िीकृत गन ेसम्बन्िमा आिश्र्यक लनदशेन लदन सक्नछे । 

(ड)  कार्ययक्रम स्िीकृत गदाय मलू्र्याङ्कन सलमलतबाट लसफाररस भई आएका प्रस्तािहरू जस्ताको त्र्यस्तै स्िीकृती गनुय िा थपघट 

सलहत शतय बन्दजे तोकी स्िीकृत गनय िा पनुाः मलू्र्याङ्कनको िालग लफताय पठाउन सक्नछे ।  

(ढ)  लनदशेन सलमलतिे आफ्नो कार्ययलिलि आफैौँ बनाउन सक्नछे ।  

(ण)  लनदशेन सलमलतिे उद्यम कोष सञ्चािन गने सम्बन्िमा आिश्र्यक शतय लनिायरण गनय सक्नेछ ।  

७. प्रारलम्भक सििेण तथा मलू्र्याङ्कन सलमलतको गठन प्रलक्रर्यााः (१) र्यस कार्ययलिलि बमोलजम आएका प्रस्तािहरूिाई मलू्र्याङ्कन 

गरी बजेट तथा कार्ययक्रम र अनुदान रालशको लकटानी सलहत लनदशेन सलमलतमा लसफाररस गनय दहेार्य बमोलजमको एक प्रस्ताि 

मलू्र्याङ्कन सलमलत रहनछे ।  

संर्योजकाः आलथयक लिकास सलमलतका संर्योजक 

सदस्र्याः नगरप्रमखुि ेमनोलनत गरेको १ मलहिा सलहत सलहत नगरकार्ययपालिकाका मलहिा सदस्र्य सलहत दईु जना 
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सदस्र्याः लिषर्यगत शाखाका प्रमखुहरू 

सदस्र्य सलचिाः उद्योग लिकास शाखाका प्रमखु 

(२) प्रारलम्भक सिेिण तथा मलू्र्याङ्कन सलमलतको काम कतयव्र्य र अलिकार दहेार्य बमोलजम हनुेछाः 

(क) िघ ुउद्यमीहरूको छन ट गनयका िालग प्रारलम्भक सिेिण गन े। 

(ख) अनुसचूी १ (लनिेदनको ढाौँचा) बमोलजमको नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्यमा प्राप्त प्रस्तािको मलू्र्याङ्कन गरी 

अनुसचूी २ बमोलजम (उद्यमको प्रकार सलहत व्र्यिसालर्यक ढाौँचा) मध्रे्य कुन प्रकृलतको उद्यम हो सो समते खोिी लनदशेन 

सलमलतमा लसफाररस गन े। 

(ग) प्रस्ताि मलू्र्याङ्कनको लसिलसिामा आिश्र्यक अन्र्य कुराहरू लनदशेन सलमलतिे तोके बमोलजम हनुेछ । 

 

भाग ४ 

कार्ययक्रम सञ्चािन तथा उद्यम िेत्र 

८. र्यिूा व्र्यिसालर्यक उद्यम िेत्र: उद्यम गनय चाहने र्यिूाहरूिाई तपलिका व्र्यिसार्यका िते्रहरू दहेार्य बमोलजम रहनेछन् । 

क) कृलष तथा पशपुंलि र माछामा आिाररत उद्यम व्र्यिसार्य । 

ख) िन (जडीिटुी िनपैदािार) मा आिाररत उद्यम व्र्यिसार्य । 

ग) पषु्प व्र्यिसार्य । 

घ) कृलष उपज संकिन केन्ि तथा सामलुहक पसि । 

ङ) लिज्ञान तथा सचूना प्रलिलि र संचारमा आिाररत उद्यम व्र्यिसार्य । 

च) पर्ययटन प्रिर्द्यन (होटि, होमस्टे, ररसोटय) मा आिाररत उद्यम व्र्यिसार्य । 

छ) हस्तकिा, मलुतयकिा, लचत्रकिामा आिाररत उद्यम व्र्यिसार्य 

ज) म लिक संस्कृलत, सालहत्र्य, सजृना, गीत, संलगतमा आिाररत भई गररन ेउद्यम व्र्यिसार्य 

झ) प्िालिक बोति तथा फोहोरमिैाको व्र्यिस्थापनको सहर्योगी व्र्यिसार्यहरू 

ञ) आर्यत पररस्थापन तथा लनर्यायत प्रिर्द्यन गन ेउद्यम व्र्यिसार्य 

ट) सलमलतिे आिश्र्यकता महससु गरर छानेका अन्र्य उद्यम व्र्यिसार्य  

९. लिज्ञहरूको परामशय लिन सलकनाेः व्र्यिसार्य लिकास सेिा प्रदार्यक संस्थाहरूको छन ट गनय आिश्र्यकता अनुसार लिज्ञ 

परामशयदाताहरूको सहर्योग लिन सलकनेछ ।  

 

भाग ५ 

प्रारलम्भक तथा सिेिण तथा मूल्र्याङ्कन सलमलतिे उद्यम लिकास कोषिाट उद्यमी तथा रोर्गारी लसर्यनाको 

मूल्र्याङ्कनको िालग गररने लक्रर्याकिापहरुः 

१०. प्रारलम्भक सिेिण गने : (१) कार्ययक्रम सञ्चािन गनय नगरपालिका नगर उद्यम लिकास सलमलति े तोकेको िडाहरूमा उद्यमी 

लसजयनाका आिारहरूबारे प्रारलम्भक सिेिण गनुय पदयछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम प्रारलम्भक सिेिण गदाय दहेार्यका कार्ययहरू गनुय पदयछ । 

(क)  घरिरुी सिेिण, सहभागी छन ट । 

(ख) सहभालगतामिूक ग्रामीण िखेाजोखा  

(ग)  बजार सम्भाव्र्यता लिशे्लषण   

(घ) गररबीको स्तर मलू्र्याङ्कन र उद्यम सञ्चािन पिात पररितयनको आंकिन । 

(ङ) उद्यम सञ्चािनको िालग आिश्र्यक भ लतक पिुायिारको अिस्था र 

(च) िातािरणीर्य प्रभाि तथा व्र्यिसालर्यक िातािरणको अिस्था । 
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११. सम्भाव्र्य िघ ुउद्यमीका पलहचान र छन ट गनेाः (१) सम्भाव्र्य उद्यमीका प्रारलम्भक सिेिण प्रलतिदनबाट लिपन्न पररिार, बैदलेशक 

रोजागर बाट फलकय एर उद्यम गनय चाहकेा र्यिुाहरू, िडािे आिश्र्यकता अनुसार लसफाररस गररएका समहुहरूिाई िलित समहू 

मानी सोही समहूका सदस्र्यहरूिाई छन ट गनुय पदयछ । 

(२) सम्भाव्र्य उद्यमी पलहचान गदाय कार्ययक्रमको उद्देश्र्य बमोलजम अलत गररब, लपछलडएका मलहिा (एकि मलहिा समेत), दलित, 

आलदिासी जनजालतहरू, अपाङ्गता भएका व्र्यलि, िैंलगक अल्पसंख्र्यक, सीमान्तकृत तथा सलुििालिहीन समहूका अनपुातिाई 

ध्र्यान लदनु पदयछ ।  

(३) उद्यमप्रलतको िारणा, प्रलतबर्द्ताका स्तर, उपर्यिु उमरे समहू (१८–५० िषय), जोलखम िहन गनय सक्ने िमताको स्तर, चाहना, 

तत्परता, उद्यमको िालग लदन ेसमर्य, गलतशीिता, पाररिाररक व्र्यिसालर्यक िातािरण जस्ता गणुहरूिाई समते सम्भाव्र्य उद्यमी 

पलहचान प्रकृर्यामा उलचत महत्ि लदनु पदयछ । 

भाग : ६ 

व्र्यिसालर्यक उद्यम छनौटको आिार 

१२. व्र्यिसालर्यक उद्यम छन टका आिार : एक िडा लभत्रका कलम्तमा १० जना र्यिूाको समहू एिम ्संघ संस्थािाई उद्यम सञ्चािन 

गनयका िालग दहेार्यका छन ट अिारहरू लनिायरण गररएको छ । 

१. हामी उद्यम आफ्नै प रखमा गदयछ ौँ भन्न ेकार्ययक्रममा समािेश हुने र्यिूाको न्र्यनूत्तम र्योग्र्यता : 

क. १८ िषय परुा भई ५० िषय ननाघकेो नपेािी नागररक । 

ख. नैलतक पतन दलेखने कुनै फ जदारी अलभर्योगमा अदाितबाट सजार्य नपाएको । 

ग. सरकारी चिअचि सम्पलतको दरुुपर्योग नगरेको । 

घ. मागज नलिगे्रको । 

२. र्यिूा समहूको लनमायण : 

क. िेरोजगार र्यिूा हुनु पन े। 

ख. नगरपालिकाको िलित समहूमा हनुुपनछे । 

 ३. समहूका िालग न्र्यनूतम आिारहरू: 

क. प्रचलित काननू बमालजम दताय भई लनर्यमानुसार निीकरण भएको । 

ख. र्यिूाको हक लहतको संरिण र सम्बर्द्यनको िते्रमा काम गन ेउद्देश्र्य भएको । 

ग. अनुसचुी १ बमोलजमको ढाौँचामा लनिेदन र अनुसचुी २ बमोलजमको ढाौँचामा व्र्यिसालर्यक र्योजना संिग्न गरेको  

घ. कािो सचूीमा नपरेको । 

ङ. १० िा सो भन्दा िढी व्र्यलिहरूको समहू हनुुपनेछ । र्यस्तो समहू सहकारी संस्थाि ेप्रिर्द्यन गरेको समते हनु सक्नछे ।  

च. व्र्यिसालर्यक फामयको हकमा कम्तीमा ५ जना रोजगारी पाएको तथा मलू्र्य श्रृंखिामा आिाररत अििारणा पत्र पेश गरेको 

हुनुपनेछ । 

छ. सरू्योदर्य नगरपालिकामा संस्था, समहू िा व्र्यिसालर्यक फामय दताय भएको हनुुपनेछ । 

ज. करमा दालखिा िा स्थार्यी िखेा नम्बर (पान न.ं) लिएको हनुुपनेछ । 

झ. िडा कार्यायिर्यको लसफाररस अलनिार्यय पेश हनुुपनेछ । 

ञ. उद्यम लिकास कोषबाट लिशेष अनुदान प्राप्त गनय मापदण्ड पगुेको उद्यमीको न्र्यनूत्तम ५० प्रलतशत िगानी सभालगता हुन े

लनलितता परुक पररर्योजना पत्रमा पशे गनुयपनछे । 

१३.  समहू लनमायण हुनपुने :(१) िडा कार्यायिर्यहरूिे सम्भाव्र्य उद्यमीहरू रहकेो आफ्नो भगूोिमा उद्यम लिकास कोषको उद्देश्र्य र िि 

बमोलजम कार्ययक्रमका उद्देश्र्य, सहभालगताका रुची, िमता, आिश्र्यकता, सम्भाव्र्यता, कच्चा पदाथय र बजारका उपिब्िता 

िगार्यतका पिहरूमा ध्र्यान लदइ लिलभन्न समहू लनमायण गरी समहूमा आिर्द् हुने सहभागीिाई अलभमखुीकरण गनय सक्दछ । 

(२) समहू लनमायण गदाय समहू पररचािन, समहू सदस्र्य संख्र्या, समहूका सदस्र्यहरू आिर्द् रहका समदुार्य, भ गोलिक अिलस्थलत 

आलद पििाई ध्र्यान लदन ुपदयछ । 

(३) र्यस कार्ययक्रममा एउटा समहूमा न्र्यनुतम १० जना सदस्र्यहरू रहन सक्नेछन् । 
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१४.  उद्यमशीिता तथा लशप लिकास तालिम सञ्चािन गने: (१) सम्भाव्र्य उद्यमीहरूिाई र समहूिाई नगरपालिकािे लिलभन्न 

सरोकारिािाहरू सौँग लमिरे उद्यमशीिता लिकास तालिमतथा लसप लिकास सम्बलन्ि तालिमहरूसञ्चािन गनय सक्दछ ।  

१५. प्राथलमकताक्रम : 

कोषबाट रकम लददा आिेदकिाई लनम्न प्राथलमकता लनिायरण गररनेछ : 

क. सहभालगतामिूक र्योजना तजुयमा तथा छनोट प्रलक्रर्या अन्तगयत िडा सभाबाट पाररत कार्ययक्रम अन्तगयत पेश भएका अििारण 

पत्रहरू। 

ख. अलत लिपन्न र लिकासको पहुौँच नपगुेको िते्रको कार्ययक्रमहरूिाई । 

ग. बढी भन्दा बढी िलित िगय समािेश भएका उद्यमहरूिाई  

घ. प्रालिलिक लशिा तथा व्र्यिसालर्यक तालिम पररषद, व्र्यिसालर्यक लशिा तथा तालिम अलभिलृर्द् पररर्योजनाा, गररिी लनिारणका 

िालगिघ ु उद्यम लिकास कार्ययक्रम, लजल्िा घरेि ु तथा साना उद्योग कार्यायिर्य, लजल्िा कृलष लिकास कार्यायिर्य, मलहिा तथा 

बािबालिका कार्ययिर्य, घरेि ुलिकास सलमलत, रालष्िर्य र्यिूा पररषद,् लनजी स्तर आलदबाट व्र्यिासालर्यक तालिम प्राप्त गरेका प्रमाण 

पत्रहरूको आिारमा । 

ङ. िडा सलमलति ेआिश्र्यकताहरूको पलहचान गरी कारण सलहत लसफाररस गररएका कार्ययक्रमहरू । 

र्यिूा उद्यमी समहू तथा संघ संस्थािे प्रस्ताि गरेको व्र्यिसालर्यक प्रास्तािना मलू्र्याङ्कनका आिारहरूमा : 

 

भाग ७ 

समन्िर्य तथा सहकार्यय 

१६. नगरपालिकािे प्रस्तालित उद्यमहरूसञ्चािन र प्रभािकारी कार्यायन्िर्यनको िालग प्रदशे सरकार, केन्ि सरकार, लिलभन्न सरकारी, 

गैर सरकारीतथा लनजी संघसंस्थाहरूसौँग समन्िर्य गनय सक्नेछ । 

१) उद्यम लिकासको मखु्र्य उद्देश्र्य िेरोजगार र्यिूा समहूिाई उद्यमशीिताको लिकास गरी सफि उद्यम सञ्चािनमा सहर्योग गन े

रहकेो र नपेाि सरकार उद्योग मन्त्रािर्य सौँग लिपिलर्य समन्िर्य गररनछे । उद्य ुउद्यम लिकास कार्यायक्रम सौँग समन्िर्य गरी संभाव्र्य 

उद्यमी र्यिूाहरूिाई सीपमिूक तालिम उपिब्ि गराउन समन्िर्य गररनेछ । उद्यम लिकास कोष सलमलतिे र्यिूा समहू छन ट गरी 

लजल्िा स्तरीर्य घरेि ुतथा साना उद्योग कार्यायिर्य तथा घरेि ुलिकास सलमलत सौँग समन्िर्य गरी कार्ययक्रम सञ्चािन गररनछे ।  

२) उद्यम लिकास कोष सलमलति ेउद्यम कार्ययक्रम सञ्चािन गने अन्र्य लनकार्य, व्र्यािसालर्यक सीप लिकास तथा तालिम केन्ि, 

लशिा मन्त्रािर्य अन्तगयत संचालित पररर्योजना, र्यिूा स्िरोजगार कोष, िालणज्र्य बैंक, लित्तीर्य संस्था, लिमा कम्पनी र रालष्िर्य 

संघसंस्था सौँग आिश्र्यकता अनुसार लिपिीर्य समझदारी गरी सहकार्यय गनय सक्नछे ।  

 

भाग ८ 

अनुगमन तथा लनरीिण 

१७. अनुगमन : 

उद्यम लिकास कोषबाट “हामी उद्यमी आफ्न ैप रखमा गदयछ ौँ” शलषयकमा पररचालित रकमको सही कार्यायन्िर्यन त्र्यसको उपिलब्ि तथा 

प्रभािकारीता र नलतजाको लनर्यलमत अनगुमनको िालग सरू्योदर्य नगरपालिकाको अनुगमन सलमलत र नगर कार्ययपालिकािे र्यस 

कार्ययक्रमको अनुगमनिाई प्रभािकारी र नलतजामखुी बनाउन नगर कार्ययपालिकाि े छुटै अनुगमन सलमलत लनमायण गनय सक्नछे । साथै 

समर्य समर्यमा नागररक समाज, पत्रकार, सरोकारिािा आलदबाट पलन अनगुमन लनरीिण गराई पिृपोषण तथा सझूािहरू लिन सक्नछे 

भने लनदशेन सलमलतबाट समर्य समर्यमा लनरीिण हुन सक्नेछ । 

भाग ९ 

दण्ड सर्ार्य र पुरस्कार 

१८.  दण्ड सजार्य र परुस्कार: 

१. उद्यमी समहुि ेप्रस्ताि गररए बमोलजमको सम्झ ता कार्यायन्िर्यन नगरेमा उद्यमी समहू िा संस्थािाई नगरपालिकाबाट सञ्चािन 

गररने कुनै पलन कार्ययक्रमहरूमा सहभालग गराइने छैन ।  
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सरु्योदर्य नगरपालिकाको उद्यम लिकास कोष पररचािन कार्ययलिलि २०७५ 

२. उद्यमी समहुसौँग सम्झ ता भइसकेपलछ सम्झ ता अनुसार गणुस्तर एिं पररमाणमा कार्यय सम्पन्न नगरेमा तथा उद्यम लिकास 

कोषबाट लदइएको बजेट लहनालमना गरेमा गरेको रकम प्रचलित काननु बमोलजम सरकारी बाौँकी सरह असिुउपर गररनेछ । र्यस 

कार्ययमा स्थालनर्य प्रशासन र सम्बलन्ित िडा तथा नगरपालिकाबाट दण्ड सजार्य हुनछे ।  

३. उद्यमी समहुिे प्रस्ताि बमोलजम कार्ययसम्पन्न गरे नलतजाको आिारमा परुस्कृत र प्रोत्साहन गररनछे । 

 

भाग १० 

लिलिि 

१९. सहर्योग गनुयपन े : र्यस कार्ययलिलि बमोलजम र्यिा उद्यम लिकास सञ्चािन कार्ययक्रममा आिश्र्यक सहर्योग गनुय सम्बलन्ित सबैको 

कतयव्र्य हुनछे ।  

२०. लनदशेन तथा कार्ययलिलि पािना  

क. नगरपालिकबाट लिशेष अनुदान प्राप्त गरी उद्यम व्र्यिसार्य सञ्चािन गरी रहकेो संस्था समहू िा फामयहरूिाई नगरपालिकाि े

समर्य समर्यमा अनगुमन तथा लनरीिण गरी आिश्र्यक लनदशेन लदन सक्नेछ । 

ख. उपदफा क  बमोलजम  प्राप्त लनदशेनको पािना गनय सम्बलन्ित िाभग्राही संस्थाको कतयव्र्य हुनछे । 

२१. कार्ययलिलि संसोिन गनय सक्ने : नगरपालिकािे आिश्र्यकता अनसुार र्यो कार्ययलिलि संसोिन गनय सक्नेछ ।  

२२. बािा अड्काउ फुकाउन े: र्यो कार्ययलिलि कार्यायन्िर्यनमा कुनै िािा आइपरेमा नगरपालिका कार्ययपालिकाि ेत्र्यस्तो बािा अड्काउ 

फुकाउन सक्नेछ ।  

२३. लनर्यम बनाउन सक्न े:र्यस कार्ययलिलिको उद्देश्र्य परुा गनय उद्यम लिकास कोष पररचािन सलमलति ेआिश्र्यक थप लनणयर्य गनय सक्नछे।  

२४. बचाउ तथा खारेजी : १) र्यस कार्ययलिलिमा उल्िखे भएका लिषर्यहरू नेपािको संलििान र सङ्घीर्य तथा प्रादलेशक कानूनसौँग 

बालझएमा बालझएको हदसम्म बदर भागी हनेछ ।  

    २) सङ्घीर्य तथा प्रादलेशक सरकारको र्यिुा उद्यम कार्ययक्रम कार्ययलिलि, गररिी लनिारणका िालग उद्यम लिकास कार्ययक्रम तथा अन्र्य 

उद्यमशीिता सम्बन्िी कुनै पलन कार्ययक्रमिाई र्यो कार्ययलिलििे िािा गने छैन । 

    ३) र्यसअलघ लनमायण भएको उद्यम लिकास कोष पररचािन कार्ययलिलि २०७४ र त्र्यसैको संशोिन सरू्योदर्य नगरपालिकाको उद्यम 

लिकास कोष पररचािन कार्ययलिलि २०७५ िाई खारेज गररएको छ ।  
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सरु्योदर्य नगरपालिकाको उद्यम लिकास कोष पररचािन कार्ययलिलि २०७५ 

अनुसचूी १ 

दफा ९ उपदफा २ (ख) सौँग सम्बलन्ित 

लनिेदनको ढाौँचा 

 

लमलत : ........................ 

श्रीमान् संर्योजक ज्र्य,ू  

उद्यम लिकास कोष पररचािन सलमलत, 

सरू्योदर्य नगर कार्ययपालिका, लफक्कि, ईिाम । 

 

लिषर्य : व्र्यिसालर्यक उद्यम सञ्चािनको िालग लनिेदन पेश गरेको सम्बन्िमा । 

 

महोदर्य,  

उपर्युयि सम्बन्िमा हामी तपलसिका व्र्यलिहरूि े ईिाम लजल्िा सरू्योदर्य न.पा. िडा नं. ........ मा ................................. 

व्र्यिसालर्यक उद्यम सञ्चािन गनय चाहकेो हुनाि ेउद्यम लिकास कोष पररचािन कार्ययलिलि बमोलजम उपिब्ि गराइने लिशेष अनुदान 

सहर्योग पाउौँ भनी कार्ययलिलििे लनिायररत गरेको शतय कागजात, िडा सलमलतको लसफाररस सलहत संिग्न राखी र्यो लनिेदन पेश गरेका छ ौँ ।  

संस्थागत लििरण : 

१. संस्था समहू िा फामयको नाम : 

२. ठेगाना  

३ समहू िा संस्था दताय नं.  

४. दताय भएको लजल्िा :     दताय लमलत : 

५. नलिकरण लमलत :     स्थार्यी िेखा नम्बर : 

६. सम्पकय  व्र्यलिको नाम :     ठेगाना : 

  पद :      सम्पकय  नम्बर : 

७. संस्थाको छाप : 

क्र.सं. नाम थर पद ना.प्र.नं. उमेर शैलिक र्योग्र्यता स्थार्यी ठेगाना सम्पकय  न.ं इमेि हस्तािर 
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सरु्योदर्य नगरपालिकाको उद्यम लिकास कोष पररचािन कार्ययलिलि २०७५ 

अनुसचुी २ 

दफा ९ उपदफा २ (ख) सौँग सम्बलन्ित 

व्र्यिसालर्यक र्योजनाको ढाौँचा 

क्र.सं. लििरण अन्र्य लििरण 

१ व्र्यिसार्यको नाम, संलिप्त पररचर्य र उद्देश्र्य नाम :  

उद्यमको संलिप्त पररचर्य :  

उद्देश्र्य :  

लिषर्य :  

उद्यमबाट उत्पादन हुने िस्तकुो नाम : 

२ ठेगाना लजल्िा ........ लनिायचन िेत्र नं........ न.पा.गा.पा. ................. िडा नं. ........ 

टोि ............. फोन नं. ............. 

३ संिग्न हुन ेअनुमालनत जनशलि: मलहिा ....... परुुर्य ...... प्राप्ती ......... स्िदशे िा लिदशेबाट  

४ प्रर्योग हुने कच्चा पदाथय कच्चा पदाथयको नाम .... स्रोत (स्थानीर्य /बाह्य) ........... 

५ प्रर्योग हुने मेलशनरी औजारको लििरण नाम ..... अनमुालनत िागत ........ स्रोत (स्थानीर्य /बाह्य) ........... 

६ अनुमालनत िागत कुि रु. ...... चाि ुरु....... अचि पुौँजी रु....... अचि पुौँजीको नाम ........ 

७ उत्पालदत बस्तकुो बजार िते्र बजारको नाम ...... दरुी ...... ढुिानी खचय....... 

८ व्र्यिसार्यबाट हुन ेअनुमालनत आम्दानी जम्मा िालषयक रु ......... िालषयक अनुमालनत नाफा रु................. 

९ रोजगारी पाउन ेर्यिुाको अनुमालनत संख्र्या मलहिा ............. परूुष ........ जम्मा ......... 

१० अन्र्य  

   

१०. उद्यम समहूको लििरण  

र्यिूा उद्यम समहूको नाम : 

उद्यममा संिग्न हुन ेर्यिूाहरूको लििरण : 

लस.नं. नाम,थर पद लिङ्ग ठेगाना उमेर शैलिक  नाम,थर पद लिङ्ग 

१          

२          

३          

 

समहू/संस्थाको छाप :       समहू/संस्थाको  

अध्र्यि        दस्तखत :     

        नाम, थर :  

 


