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सिरीजङ्घा राजपत्र 
 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाद्धारा प्रकाशित 

खण्ड२) ताप्लेजुङ, प्रदशे नम्वर १, नेपाल, श्रावण २० गते २०७७ साल (संख्या१३ 

 

भाग २ 

सिरीजङ्घा गााँउपासिका 
गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 

तेल्िोक, ताप्िेजङु, प्रदेिनं. १, नेपाि। 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाको गााँउ कार्यपासिकािे पाररत गरेको ति िेशिए बमोशजमको कार्यववसि 

िवयिािरणको जानकारीको िासग प्रकाशित गरीएको छ । 

िम्वत ्२०७७ िािको ऐन / सनर्माविी / सनदेशिका / कार्यववसि / मापदण्ड नं. १३ 
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गाउाँमै रोजगार, गवयको आिार कार्यक्रम िञ्चािन कार्यववसि, २०७७ 

प्रमाणीकरण समसत : २०७७।०४।१८ 

 

प्रस्तावना: सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको सनर्समत गाउाँ िभा असिवेिन (िातौं) द्धारा पाररत नीसत तथा 
कार्यक्रमको बुाँदा नं. (१०) मा उशल्िशित "गाउाँमै रोजगार,गवयको आिार" नामक कार्यक्रम 
गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्र कार्ायन्वर्नमा िैजााँदा पवििो प्राथसमकतामा कोसभड १९ (कोरोना भाइरि) का 
कारण वैदेशिक रोजगारी गमुी गाउाँ फकेका स्थानीर् सिरीजङ्घाबािी तथा त्र्स्ता व्र्शििरुको पर्ायप्त 
उपिब्िता वडासभत्र नभएमा स्थानीर् अन्र् व्र्शििरुिाई िमिुमा आवद्ध गदै त्र्स्ता व्र्शििरु 
िमेतको िगानीमा िामवुिक उद्यम िञ्चािन गरी गाउाँमै रोजगारीको अविर सिजयना गदै गवयका िाथ 
अथोपाजयन गने वातावरण सिजयना गनय उि कार्यक्रमका िासग स्वीकृत वावषयक बजेटबाट उपिब्ि 
गराइने अनदुानमा समतव्र्ीता, एकरुपता तथा पारदशियता ल्र्ाउन वाञ्छनीर् भएकािे, 

सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको प्रिािकीर् कार्यववसि (सनर्समत गने) ऐन २०७७ को दफा ४ िे ददएको 
असिकार प्रर्ोग गरी सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिकािे र्ो कार्यववसि तजुयमा गरी िागू गरेको छ। 

 

१. िंशक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्ो कार्यववसिको नाम "गाउाँमै रोजगार, गवयको आिार कार्यक्रम 
िञ्चािन कार्यववसि, २०७७" रिेको छ। 

(२) र्ो कार्यववसि सिरीजङ्घा राजपत्रमा प्रकािन भएपसछ सिरीजङ्घा गाउाँपासिका क्षेत्रभर िागू िनुेछ। 

२. ववषर् वा प्रिङ्गिे अको अथय निागेमा र्ि कार्यववसिमा,– 

(क)"अनदुान" भन्नािे गाउाँपासिकाका प्रत्रे्क वडाका नागररकिरु िमिुमा आवद्ध िुाँदै र्ि 
कार्यववसिमा व्र्वस्था भएको कुनै उद्यम गनय इच्छुक भई कार्यववसि बमोशजम छनोट िनुे त्र्स्तो 
िमिुिाई उपिब्ि गराइने कशन्टन्जेन्िी िवितको बढीमा पााँच िाि रुपैंर्ािम्मको भौसतक पूवायिार 
सनमायण अनदुान वा वस्तगुत अनदुान वा नगद अनदुानमध्रे् िबै वा कुनै एक वा कुनै दईु 
अनदुानिाई िम्झनपुछय र िो िब्दिे ववगतदेिी नै र्ि कार्यववसििे पररिशक्षत गरेको उद्यम िञ्चािन 
गदै आएका गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्रका परुाना उद्यमीिाई उपिब्ि गराइने कशन्टन्जेन्िी िवितको 
बढीमा एक िाि रुपैंर्ािम्मको भौसतक पूवायिार सनमायण अनदुान वा नगद अनदुान वा वस्तगुत 
अनदुानमध्रे् िबै वा कुनै एक वा कुनै दईु अनदुानिाई िमेत िम्झनपुछय। 

(ि) "उद्यम" भन्नािे फसनयचर उद्यम वा कृवष उद्यम वा नेपािी िाते कागज उत्पादन गने उद्यम वा 
स्थानीर् बााँि तथा काठको प्रर्ोग गरी सनमायण िनुे बााँि तथा काठजन्र् िामाग्री उत्पादन गने उद्यम 
वा स्थानीर् स्रोत/िामाग्री मात्र प्रर्ोग गरी उत्पादन िनुे अन्र् उद्यम िम्झनपुछय।  

(ग)"कार्यक्रम" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको गाउाँ िभा असिवेिन तथा गाउाँ कार्यपासिकाबाट 
स्वीकृत बजेट िवितको गाउाँमै रोजगार, गवयको आिार नामक कार्यक्रम िम्झनपुछय। 

(घ)"कार्ायिर्" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिकाको कार्ायिर्, तेल्िोकिाई िम्झनपुछय। 
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(ङ)"कार्यपासिका" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिकािाई िम्झनपुछय। 

(च)"कार्यववसि" भन्नािे गाउाँमैं रोजगार, गवयको आिार कार्यक्रम िञ्चािन कार्यववसि, २०७७ िाई 
िम्झनपुछय। 

(छ)"िमिु" भन्नािे कोसभड १९ (कोरोना भाइरि) का कारण वैदेशिक रोजगारी गमुी गाउाँ फकेका 
गाउाँपासिकाका प्रत्रे्क वडासभत्रका इच्छुक कम्तीमा तीन वा िोभन्दा बढी नागररकिरु एकापिमा 
समिी र्ि कार्यववसििे पररिशक्षत गरेको कुनै उद्यम गनय व्र्वािावर्क कार्यर्ोजना िवित गदठत 
िमिुिाई िम्झनपुछय र िो िब्दिे उशल्िशित बमोशजमका िमिुको उपिब्िता वडासभत्र नभएमा 
वडासभत्रका इच्छुक कम्तीमा कम्तीमा तीन वा िोभन्दा बढी नागररकिरु एकापिमा समिी र्ि 
कार्यववसििे पररिशक्षत गरेको कुनै उद्यम गनय व्र्विावर्क कार्यर्ोजना िवित गदठत िमिुिाई 
िम्झनपुछय। 

(ज)"गाउाँपासिका" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिका, ताप्िेजङुिाई िम्झनपुछय। 

(झ)"टोि ववकाि िंस्था" भन्नािे भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको टोि ववकाि िंस्था गठन तथा 
पररचािन िम्बन्िी ऐन, २०७६ बमोशजम गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्र गदठत टोि ववकाि िंस्थािाई 
िम्झनपुछय। 

(ञ)"परुाना उद्यमी" भन्नािे व्र्शिगत तथा िामवुिक (दईु वा िोभन्दा बढी) रुपमा गाउाँपासिका 
क्षेत्रसभत्र ववगतदेिी नै र्ि कार्यववसििे पररिशक्षत गरेको उद्यम िञ्चािन गरी रिेका तथा उि 
उद्यमको क्षमता ववस्तार गनय इच्छुक भई व्र्विावर्क कार्यर्ोजना िवित अनदुान प्रासप्तका िासग 
आवेदन गने उद्यमीिाई िम्झनपुछय। 

(ट)"िाभग्रािी" भन्नािे र्ि कार्यववसि बमोशजमका िमिु वा परुाना उद्यमीिाई िम्झनपुछय। 

(ठ)"वडा" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिका मातितका वडािाई िम्झनपुछय। 

३. िाभग्रािी छनोटका िासग िूचना प्रकािन गनुय पने: (१) र्ि कार्यववसि बमोशजमको कार्यक्रम 
िञ्चािन गनय कार्ायिर्/प्रत्रे्क वडािे िाभग्रािी िशक्षत िूचना कार्ायिर्िे तोकेको ढााँचामा प्रकािन 
गनुय पनेछ। 

(२) कार्यक्रममा ििभासगता जनाउन इच्छुक िाभग्रािीिे उपदफा (१) बमोशजमको िूचना प्रकाशित 
भए पश्चात ् आफ्नो व्र्विावर्क कार्यर्ोजना िवित कार्ायिर्िे तोकेको ढााँचामा िम्बशन्ित वडा 
कार्ायिर्मा आवेदन गनुय पनेछ। 

४.िाभग्रािी अंक गणना िसमसत:प्रत्रे्क वडामा कार्यक्रममा ििभासगता जनाउनका िासग आवेदन गने 
इच्छुक िाभग्रािीिरुको र्ि कार्यववसििे तोकेको िूचकिरुको आिारमा अंक गणना गरी िम्बशन्ित 
वडा िसमसतमा पेि गनय देिार् बमोशजमको एक िाभग्रािी अंक गणना िसमसत रिनेछ। 

 (क) प्रमिु प्रिािकीर् असिकृतिे तोकेको कार्ायिर्को कमयचारी   िंर्ोजक, 
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 (ि) वडा अध्र्क्षिे तोकेको वडासभत्रको कुनै एक टोि ववकाि िंस्थाको अध्र्क्ष     
िदस्र्, 

 (ग) वडा िशचव             िदस्र् िशचव, 

५.िाभग्रािी छनोटको िूचकिरु: (१)र्ि कार्यववसिको दफा ४ बमोशजमको िाभग्रािी अंक गणना 
िसमसतिे देिार्का िूचकका आिारमा िाभग्रािीको वगीकरण अनिुार अंक गणना गनुय पनेछ। 

अ.कोसभड १९ (कोरोना भाइरि) का कारण वैदेशिक रोजगारी गमुी गाउाँ फकेका िमिुका िासग- 

(क) आफ्नो व्र्विावर्क कार्यर्ोजनामा बढी िागत ििभासगता व्र्िोने प्रसतवद्धता वापत ् असिकतम ्५० अंक, 

(र्ि िण्डको प्रर्ोजनका िासग सनिायररत कुि ५० अंक मध्रे् ५० देिी ५५ प्रसतितिम्म िागत ििभासगता 
व्र्िोने िमिुिाई ४५ अंक,५६ देिी ६० प्रसतितिम्म िागत ििभासगता व्र्िोने िमिुिाई ४८ अंक र ६१ 
प्रसतितभन्दा बढी िागत ििभासगता व्र्िोने िमिुिाई ५० अंक प्रदान गररनछे) 

(ि) िमिुको व्र्विावर्क कार्यर्ोजनामा स्थानीर् स्रोतिािनको प्रर्ोग वापत ् असिकतम ्१५ अंक, 

(र्ि िण्डको प्रर्ोजनका िासग सनिायररत कुि १५ अंक मध्रे् ८० प्रसतितभन्दा बढी स्थानीर् स्रोतिािन 
प्रर्ोग गरी उद्यम व्र्विार् गनय चािने िमिुिाई १५ अंक, ६० देिी ७९ प्रसतितिम्म मात्र स्थानीर् 
स्रोतिािन प्रर्ोग गरी उद्यम व्र्विार् गनय चािने िमिुिाई १२ अंक र ५९ प्रसतितभन्दा मसुन मात्र स्थानीर् 
स्रोतिािन प्रर्ोग गरी उद्यम व्र्विार् गनय चािने िमिुिाई १० अंक प्रदान गररनछे) 

(ग) ववदेिमा सिकेको िीपको स्थानीर् प्रर्ोग वापत ्             असिकतम ्१० अंक, 
(र्ि िण्डको प्रर्ोजनका िासग सनिायररत कुि १० अंक मध्रे् िमिुको कम्तीमा एकजना िदस्र्िे िमिुिे 
िञ्चािन गनय चािन ेउद्यम व्र्विार्मा ववदेिमा सिकेको िीप पररचािन गने भएमा १० अंक र उपरोि 
बमोशजमको अवस्था िमिुमा नरिेमा ५ अंक मात्र प्रदान गररनेछ) 

(घ) उत्पादनमूिक तथा सछटो प्रसतफि ददने उद्यम व्र्विार् वापत ्   असिकतम ्१० अंक, 

(र्ि िण्डको प्रर्ोजनका िासग सनिायररत कुि १० अंक मध्रे् ६ मविनासभतै्र प्रसतफि ददने वकसिमका उद्यम 
व्र्विार्िाई १० अंक, ६ मविनाभन्दा बढी १ वषयसभत्रमा प्रसतफि ददन े वकसिमका उद्यम व्र्विार्िाई ८ 
अंक र १ वषयभन्दा बढी अवसिमा प्रसतफि ददने वकसिमका उद्यम व्र्विार्िाई ६ अंक मात्र प्रदान गररनेछ) 

(ङ) िमिुमा आवद्ध व्र्शिको िंख्र्ा वापत ्    असिकतम १० अंक, 

(र्ि िण्डको प्रर्ोजनका िासग सनिायररत कुि १० अंक मध्रे् ३ जना व्र्शि मात्र एकापिमा समिी र्ि 
कार्यववसि बमोशजमको िमिु गठन गरेमा ५ अंक, ५ जनािम्म व्र्शििरु मात्र एकापिमा समिी र्ि 
कार्यववसि बमोशजमको िमिु गठन गरेमा ८ अंक र ६ जनाभन्दा बढी व्र्शििरु एकापिमा समिी र्ि 
कार्यववसि बमोशजमको िमिु गठन गरेमा १० अंक प्रदान गररनेछ) 

(च) उद्यम व्र्विार्का िासग ऋणको पररचािन वापत ्     असिकतम ५ अंक, 

(र्ि िण्डको प्रर्ोजनका िासग सनिायररत कुि ५ अंकमध्रे् िमिुको व्र्विावर्क कार्यर्ोजनामा बैंक तथा 
ववत्तीर् िंस्थाबाट गाउाँपासिकािे ददने अनदुान रकम बराबर वा िोभन्दा बढी रकम ऋण सिन चािन े
िमिुिाई १ अंक, गाउाँपासिकािे ददने अनदुान रकमको आिा रकम वा िोभन्दा कम रकम मात्र ऋण सिन 
चािने िमिुिाई २ अंक र बैंक तथा ववत्तीर् िंस्थाबाट ऋण नै नसिई िमिुमा आवद्व व्र्शििरु स्वरं्िे स्रोत 
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पररचािन गरी व्र्विावर्क कार्यर्ोजना बमोशजमको उद्यम व्र्विार् गनय चािन े िमिुिाई ५ अंक प्रदान 
गररनेछ) 

आ.िण्ड (अ) मा उशल्िशित िमिुदेिी बािेक अन्र् िमिुका िासग- 

(क) आफ्नो व्र्विावर्क कार्यर्ोजनामा बढी िागत ििभासगता व्र्िोने प्रसतवद्धता वापत ् असिकतम ्५० अंक, 

(र्ि िण्डको प्रर्ोजनका िासग सनिायररत कुि ५० अंक मध्रे् ५० देिी ५५ प्रसतितिम्म िागत ििभासगता 
व्र्िोने िमिुिाई ४५ अंक,५६ देिी ६० प्रसतितिम्म िागत ििभासगता व्र्िोने िमिुिाई ४८ अंक र ६१ 
प्रसतितभन्दा बढी िागत ििभासगता व्र्िोने िमिुिाई ५० अंक प्रदान गररनछे) 

(ि) िमिुको व्र्विावर्क कार्यर्ोजनामा स्थानीर् स्रोतिािनको प्रर्ोग वापत ् असिकतम ्१५ अंक, 

(र्ि िण्डको प्रर्ोजनका िासग सनिायररत कुि १५ अंक मध्रे् ८० प्रसतितभन्दा बढी स्थानीर् स्रोतिािन 
प्रर्ोग गरी उद्यम व्र्विार् गनय चािने िमिुिाई १५ अंक, ६० देिी ७९ प्रसतितिम्म मात्र स्थानीर् 
स्रोतिािन प्रर्ोग गरी उद्यम व्र्विार् गनय चािने िमिुिाई १२ अंक र ५९ प्रसतितभन्दा मसुन मात्र स्थानीर् 
स्रोतिािन प्रर्ोग गरी उद्यम व्र्विार् गनय चािने िमिुिाई १० अंक प्रदान गररनछे) 

(ग)व्र्विावर्क कार्यर्ोजनामा उशल्िशित उद्यमिाँग िम्बशन्ित तासिम वापत ्          असिकतम ्१० अंक, 
(र्ि िण्डको प्रर्ोजनका िासग सनिायररत कुि १० अंक मध्रे् िमिुको कम्तीमा एकजना िदस्र्िे िमिुिे 
िञ्चािन गनय चािने उद्यम व्र्विार्िाँग िम्बशन्ित तासिम सिएको भए १० अंक र उपरोि बमोशजमको 
अवस्था िमिुमा नरिेमा ५ अंक मात्र प्रदान गररनेछ) 

(घ) उत्पादनमूिक तथा सछटो प्रसतफि ददने उद्यम व्र्विार् वापत ्   असिकतम ्१० अंक, 

(र्ि िण्डको प्रर्ोजनका िासग सनिायररत कुि १० अंक मध्रे् ६ मविनासभतै्र प्रसतफि ददने वकसिमका उद्यम 
व्र्विार्िाई १० अंक, ६ मविनाभन्दा बढी १ वषयसभत्रमा प्रसतफि ददन े वकसिमका उद्यम व्र्विार्िाई ८ 
अंक र १ वषयभन्दा बढी अवसिमा प्रसतफि ददने वकसिमका उद्यम व्र्विार्िाई ६ अंक मात्र प्रदान गररनेछ) 

(ङ) िमिुमा आवद्ध व्र्शिको िंख्र्ा वापत ्    असिकतम १० अंक, 

(र्ि िण्डको प्रर्ोजनका िासग सनिायररत कुि १० अंक मध्रे् ३ जना व्र्शि मात्र एकापिमा समिी र्ि 
कार्यववसि बमोशजमको िमिु गठन गरेमा ५ अंक, ५ जनािम्म व्र्शििरु मात्र एकापिमा समिी र्ि 
कार्यववसि बमोशजमको िमिु गठन गरेमा ८ अंक र ६ जनाभन्दा बढी व्र्शििरु एकापिमा समिी र्ि 
कार्यववसि बमोशजमको िमिु गठन गरेमा १० अंक प्रदान गररनेछ) 

(च) उद्यम व्र्विार्का िासग ऋणको पररचािन वापत ्     असिकतम ५ अंक, 

(र्ि िण्डको प्रर्ोजनका िासग सनिायररत कुि ५ अंकमध्रे् िमिुको व्र्विावर्क कार्यर्ोजनामा बैंक तथा 
ववत्तीर् िंस्थाबाट गाउाँपासिकािे ददने अनदुान रकम बराबर वा िोभन्दा बढी रकम ऋण सिन चािन े
िमिुिाई १ अंक, गाउाँपासिकािे ददने अनदुान रकमको आिा रकम वा िोभन्दा कम रकम मात्र ऋण सिन 
चािने िमिुिाई २ अंक र बैंक तथा ववत्तीर् िंस्थाबाट ऋण नै नसिई िमिुमा आवद्व व्र्शििरु स्वरं्िे स्रोत 
पररचािन गरी व्र्विावर्क कार्यर्ोजना बमोशजमको उद्यम व्र्विार् गनय चािन े िमिुिाई ५ अंक प्रदान 
गररनेछ) 

इ.ववगतदेिी नै िामूविक रुपमा उद्यम िञ्चािन गदै आएका परुाना उद्यमीका िासग- 

(क) आफ्नो व्र्विावर्क कार्यर्ोजनामा उशल्िशित उद्यमको क्षमता ववस्तार वापत ् असिकतम ्५० अंक, 
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(र्ि िण्डको प्रर्ोजनका िासग सनिायररत कुि ५० अंक मध्रे् २५ देिी ५० प्रसतितिम्मउद्यमको क्षमता 
ववस्तार गनय चािने उद्यमीिाई ४० अंक,५१ देिी ७५ प्रसतितिम्मउद्यमको क्षमता ववस्तार गनय चािन े
उद्यमीिाई ४५ अंक र ७६ प्रसतितभन्दा बढी उद्यमको क्षमता ववस्तार गनय चािने उद्यमीिाई ५० अंक 
प्रदान गररनछे) 

(ि)उद्यममा प्रर्ोग भएको स्थानीर् स्रोतिािन वापत ्   असिकतम ्१० अंक, 

(र्ि िण्डको प्रर्ोजनका िासग सनिायररत कुि १० अंक मध्रे् ८० प्रसतितभन्दा बढी स्थानीर् स्रोतिािन 
प्रर्ोग गरी उद्यम िञ्चािन गरी रिेका उद्यमीिाई १० अंक, ६० देिी ७९ प्रसतितिम्म मात्र स्थानीर् 
स्रोतिािन प्रर्ोग गरी उद्यम िञ्चािन गरी रिेका उद्यमीिाई ८ अंक र ५९ प्रसतितभन्दा मसुन मात्र स्थानीर् 
स्रोतिािन प्रर्ोग गरी उद्यम िञ्चािन गरी रिेका उद्यमीिाई ६ अंक प्रदान गररनछे) 

(ग)उद्यमिाँग िम्बशन्ित तासिम वापत ्असिकतम ्१५ अंक, 
(र्ि िण्डको प्रर्ोजनका िासग सनिायररत कुि १० अंकमा उद्यमीमध्रे् कम्तीमा एकजना िदस्र्िे उद्यमिाँग 
िम्बशन्ित तासिम सिएको भए १५ अंक र उपरोि बमोशजमको अवस्था नरिेमा १० अंक मात्र प्रदान 
गररनेछ) 

(घ) उत्पादनमूिक तथा सछटो प्रसतफि ददने उद्यम व्र्विार् वापत ्   असिकतम ्१५ अंक, 

(र्ि िण्डको प्रर्ोजनका िासग सनिायररत कुि १० अंक मध्रे् ६ मविनासभतै्र प्रसतफि ददन े वकसिमका 
उद्यमिाई १५ अंक, ६ मविनाभन्दा बढी १ वषयसभत्रमा प्रसतफि ददने वकसिमका उद्यमिाई १२ अंक र १ 
वषयभन्दा बढी अवसिमा प्रसतफि ददन ेवकसिमका उद्यमिाई १० अंक मात्र प्रदान गररनेछ) 

(ङ) िमवुिक उद्यममा आवद्ध व्र्शिको िंख्र्ा वापत ्   असिकतम १० अंक, 

(र्ि िण्डको प्रर्ोजनका िासग सनिायररत कुि १० अंक मध्रे् २ जना व्र्शि मात्र एकापिमा समिी र्ि 
कार्यववसििे पररिशक्षत गरेको उद्यम िञ्चािन गरी रिेको उद्यमीिाई ६ अंक, ३ देिी ५ जनािम्म व्र्शििरु 
मात्र एकापिमा समिी र्ि कार्यववसििे पररिशक्षत गरेको उद्यम िञ्चािन गरी रिेको उद्यमीिाई ८ अंक र ६ 
जनाभन्दा बढी व्र्शििरु एकापिमा समिी र्ि कार्यववसििे पररिशक्षत गरेको उद्यम िञ्चािन गरी रिेको 
उद्यमीिाई १० अंक प्रदान गररनेछ) 

इ.ववगतदेिी नै व्र्शिगत रुपमा उद्यम िञ्चािन गदै आएका परुाना उद्यमीका िासग- 

(क) आफ्नो व्र्विावर्क कार्यर्ोजनामा उशल्िशित उद्यमको क्षमता ववस्तार वापत ् असिकतम ्५० अंक, 

(र्ि िण्डको प्रर्ोजनका िासग सनिायररत कुि ५० अंक मध्रे् २५ देिी ५० प्रसतितिम्मउद्यमको क्षमता 
ववस्तार गनय चािने उद्यमीिाई ४० अंक,५१ देिी ७५ प्रसतितिम्मउद्यमको क्षमता ववस्तार गनय चािन े
उद्यमीिाई ४५ अंक र ७६ प्रसतितभन्दा बढी उद्यमको क्षमता ववस्तार गनय चािने उद्यमीिाई ५० अंक 
प्रदान गररनछे) 

(ि)उद्यममा प्रर्ोग भएको स्थानीर् स्रोतिािन वापत ्   असिकतम ्१० अंक, 

(र्ि िण्डको प्रर्ोजनका िासग सनिायररत कुि १० अंक मध्रे् ८० प्रसतितभन्दा बढी स्थानीर् स्रोतिािन 
प्रर्ोग गरी उद्यम िञ्चािन गरी रिेका उद्यमीिाई १० अंक, ६० देिी ७९ प्रसतितिम्म मात्र स्थानीर् 
स्रोतिािन प्रर्ोग गरी उद्यम िञ्चािन गरी रिेका उद्यमीिाई ८ अंक र ५९ प्रसतितभन्दा मसुन मात्र स्थानीर् 
स्रोतिािन प्रर्ोग गरी उद्यम िञ्चािन गरी रिेका उद्यमीिाई ६ अंक प्रदान गररनछे) 
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(ग)उद्यमिाँग िम्बशन्ित तासिम वापत ्असिकतम ्१५ अंक, 
(र्ि िण्डको प्रर्ोजनका िासग सनिायररत कुि १० अंकमा उद्यमीमध्रे् कम्तीमा एकजना िदस्र्िे उद्यमिाँग 
िम्बशन्ित तासिम सिएको भए १५ अंक र उपरोि बमोशजमको अवस्था नरिेमा १० अंक मात्र प्रदान 
गररनेछ) 

(घ) उत्पादनमूिक तथा सछटो प्रसतफि ददने उद्यम व्र्विार् वापत ्   असिकतम ्१५ अंक, 

(र्ि िण्डको प्रर्ोजनका िासग सनिायररत कुि १० अंक मध्रे् ६ मविनासभतै्र प्रसतफि ददन े वकसिमका 
उद्यमिाई १५ अंक, ६ मविनाभन्दा बढी १ वषयसभत्रमा प्रसतफि ददने वकसिमका उद्यमिाई १२ अंक र १ 
वषयभन्दा बढी अवसिमा प्रसतफि ददन ेवकसिमका उद्यमिाई १० अंक मात्र प्रदान गररनेछ) 

(ङ)उद्यमीको वगीकरण वापत ्   असिकतम १० अंक, 

(र्ि िण्डको प्रर्ोजनका िासग सनिायररत कुि १० अंक मध्रे्"क" िमिुका उद्यमीिाई १० अंक,"ि" 
िमिुका उद्यमीिाई ८ अंक र "ग" िमिुका उद्यमीिाई ६ अंक प्रदान गररनेछ) 

द्रष्टव्र्:र्ि िण्डको प्रर्ोजनका िासग "क" िमिुका उद्यमी भन्नािे पररवारको स्वासमत्वमा पााँच रोपनीभन्दा 
कम जसमन भई पररवारको कुनैपसन िदस्र्को िरकारी रोजगारीमा पिुाँच नभएको उद्यमीिाई िम्झनपुछय। 

"ि" िमिुका उद्यमी भन्नािे पररवारको स्वासमत्वमा पााँच रोपनीभन्दा बढी बीि रोपनीिम्म जसमन भई 
पररवारको कुनैपसन िदस्र्को िरकारी रोजगारीमा पिुाँच नभएको उद्यमीिाई िम्झनपुछय र िो िब्दिे "क" 
िमिुमा नपरेका उद्यमी िमेतिाई िम्झनपुछय। 

"ग" िमिुका उद्यमी भन्नािे पररवारको स्वासमत्वमा बीि रोपनीभन्दा बढी जसमन भएका उद्यमीिाई िम्झनपुछय 
र िो िब्दिे "ि" िमिुमा नपरेका उद्यमी िमेतिाई िम्झनपुछय। 

५.अनदुान प्राप्त गने िाभग्रािीको छनोट वडा िसमसतिे गनुय पने:र्ि कार्यववसिको दफा ४ बमोशजमको 
िूचकका आिारमा दफा ३ बमोशजमको िाभग्रािी अंक गणना िसमसतिे पेि गरेको िाभग्रािीिरुको 
अंक गणना िवितको प्रसतवेदनमा िबैभन्दा बढी अंक ल्र्ाउने िमिुिाई िम्बशन्ित वडा िसमसतिे 
अनदुानका िासग छनोट गनुय पनेछ। 

(२) अनदुान प्रासप्तमा आवेदन गने दईु वा िोभन्दा बढी िाभग्रािीिरुिाई सनजिरुिे प्राप्त गरेको 
अंकका आिारमा र्ोग्र्ताक्रम समिाई वैकशल्पक र्ोग्र्ताक्रमको िूचीमा िमावेि गरी छनोट भएको 
िाभग्रािीिे कम्तीमा एक मविनासभत्र अनदुान िम्झौता गरी िक्न ुपने ववषर् उल्िेि गरी िम्बशन्ित 
वडा िसमसतिे िम्बशन्ित िबैको जानकारीका िासग िावयजसनक िूचना िमेत प्रकािन गनुय पनेछ। 

६.छनोट भएको िाभग्रािी िशक्षत उद्यमिीिता तासिम आर्ोजनागररन:े(१) र्ि कार्यववसिको दफा ५ 
बमोशजम अनदुानका िासग छनोट भएका िाभग्रािीिाई िशक्षत गरी कार्ायिर्िे उद्यमिीिता िम्बन्िी 
तासिम कार्यक्रमको आर्ोजना गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको तासिममा ििभागी निनुे िाभग्रािीिाई र्ि कार्यववसि बमोशजम 
उपिब्ि गराइने अनदुान रकमको बीि प्रसतित बराबरको रकम कार्ायिर्िे कट्टा गनय िक्नेछ। 
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७.िाभग्रािीिे कार्ायिर्िाँग अनदुान िम्झौता गनुय पने: (१)अनदुान प्रासप्तका िासग छनोट भएको 
िाभग्रािीिे र्ि कार्यववसिको दफा ५ को उपदफा (२) बमोशजमको िमर्ावसिसभत्र िम्बशन्ित वडाको 
सिफाररि िवित कार्ायिर्िे तोकेको ढााँचामा कार्ायिर्िाँग अनदुान िम्झौता गरी िक्न ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको िमर्ावसिसभत्र अनदुान िम्झौता नगने िाभग्रािीिाई चाि ुआसथयक 
वषयमा कार्ायिर्बाट उपिब्ि गराइने अनदुान प्रासप्तमा रोक िगाई वैकशल्पक र्ोग्र्ताक्रममा रिेको 
िाभग्रािीिाँग कार्ायिर्िे अनदुान िम्झौता गनय िक्नेछ। 
८.िाभग्रािीका नाममा बैंक िाता िोल्न ु पने:(१) र्ि कार्यववसि बमोशजम अनदुानका िासग छनोट 
भएका िाभग्रािीिे कार्ायिर्िाँग अनदुान िम्झौता गनुय अगावै कार्ायिर्िे तोके बमोशजम िाभग्रािीको 
नाममा िाभग्रािीको नाममा बैंक िाता िोल्न ुपनेछ। 

९.अनदुान सनकािा प्रकृर्ा:(१) अनदुानका िासग छनोट भएको िाभग्रािीिे आफ्नो व्र्विावर्क 
कार्यर्ोजनामा उल्िेि गरेको उद्यमको कम्तीमा चािीि प्रसतित कार्य िम्पन्न गरेपसछ कार्ायिर्िे 
स्वीकृत अनदुानको पच्चीि प्रसतितिम्मको रकम िाभग्रािीको बैंक िातामा जम्मा िनुे गरी पवििो 
वकस्ता स्वरुप िोझै सनकािा गनय िक्नेछ। 

(२) अनदुानका िासग छनोट भएको िाभग्रािीिे आफ्नो व्र्विावर्क कार्यर्ोजनामा उल्िेि गरेको 
उद्यमको कम्तीमा ित्तरी प्रसतित कार्य िम्पन्न गरेपसछ कार्ायिर्िे स्वीकृत अनदुानको पचाि 
प्रसतितिम्मको रकम िाभग्रािीको बैंक िातामा जम्मा िनुे गरी दोस्रो वकस्ता स्वरुप सनकािा गनय 
िक्नेछ। 

(३) अनदुानका िासग छनोट भएको िाभग्रािीिे आफ्नो व्र्विावर्क कार्यर्ोजनामा उल्िेि गरेको 
उद्यमको ित ् प्रसतित कार्य िम्पन्न गरेपसछ कार्ायिर्िे स्वीकृत अनदुानको िम्पूणय रकम 
िाभग्रािीको बैंक िातामा जम्मा िनुे गरी तेस्रो तथा अशन्तम वकस्ता स्वरुप सनकािा गनय िक्नेछ। 

१०.अनगुमन तथा मूल्र्ाकंन िम्बन्िी व्र्वस्था:(१) अनदुानका िासग छनोट भएको िाभग्रािीिे पेि 
गरेको व्र्विावर्क कार्यर्ोजना अनिुार उद्यम िञ्चािन गरे/नगरेको िम्बन्िमा िम्बशन्ित वडा 
िसमसतिे सनरन्तर अनगुमन तथा मूल्र्ांकन गरी िोको प्रसतवेदन कार्ायिर् िमक्ष पेि गनुय पनेछ। 

 (२) छनोट भएको िाभग्रािीिे िञ्चािन गने उद्यमको सनरन्तर अनगुमन तथा मूल्र्ांकन गरी 
प्रसतवेदन गने कार्यका िासग िम्बशन्ित वडा िसमसतिे िम्बशन्ित क्षेत्रको टोि ववकाि िंस्थािाई 
िमेत पररचािन गनय िक्नछे। 

(३) उपदफा (१) तथा उपदफा (२) बमोशजमको प्रसतवेदनका आिारमा मात्र कार्ायिर्िे छनोट 
भएको िाभग्रािीिाई अनदुान रकम सनकािा गनेछ। 

११.िरकारी बााँकी िरि अनदुान रकम अििु उपर गनय िवकन:ेअनदुान प्रासप्तका िासग र्ि कार्यववसि 
बमोशजम छनोट भएको िाभग्रािीिे पेि गरेको व्र्विावर्क कार्यर्ोजना अनिुार कार्य नगरी अनदुान 
रकमको दरुुपर्ोग गरेको पाइएमा त्र्स्तो िाभग्रािीबाट दामािािीका दरिे कार्ायिर्बाट उपिब्ि 
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गराइएको अनदुान रकम र िो रकममा िाग्ने व्र्ाज िमेत कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सनदेिक िसमसतिे 
िरकारी बााँकी िरि अििु उपर गनय िक्नेछ। 

१२.छनोट भएको िाभग्रािीिाई ििसुिर्त दरमा ऋणको व्र्वस्था गरी ददन गाउाँपासिका जमानीमा 
बस्न िक्न:े(१) र्ि कार्यववसि बमोशजम अनदुान प्रासप्तका िासग छनोट भएको िाभग्रािीिे आफ्नो 
व्र्विावर्क कार्यर्ोजना अनिुार कार्य गनय आसथयक स्रोतको अभाव भएकािे स्थानीर् बैंक तथा 
ववत्तीर् िंस्थाबाट ऋणको व्र्वस्थापन गरी ददन ु िनु भनी िम्बशन्ित वडामा आवेदन गरेमा 
िम्बशन्ित वडा िसमसतको सिफाररिमा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सनदेिक िसमसतिे त्र्स्ता िाभग्रािीिाई 
आवश्र्क व्र्विावर्क ऋण रकमको व्र्वस्था गरी ददन स्थानीर् बैंक तथा ववत्तीर् िंस्थािाई 
गाउाँपासिकाको तफय बाट औपचाररक अनरुोि गनय िक्नेछ। 

(२) अनदुानका िासग र्ि कार्यववसि बमोशजम छनोट भएको िाभग्रािीिाई स्थानीर् बैंक तथा ववत्तीर् 
िंस्थाबाट ऋण रकम उपिब्ि गराउन गाउाँपासिका जमानीमा बस्न िक्ने िम्मको िम्पूणय व्र्वस्था 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सनदेिक िसमसतिे समिाउन िक्नेछ। 

१३.कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सनदेिक िसमसत:(१) र्ि कार्यववसिमा उल्िेि गररएको कुनै व्र्वस्था 
कार्ायन्वर्नमा वािा वा अचनचन आइपरेमा तत्काि त्र्स्तो वािा वा अचनचन फुकाई त्र्िको 
सनराकरण गनय, कार्यक्रमको िम्बन्िमा थप नीसतगत व्र्वस्था गनय र चाि ुआसथयक वषयका िासग गाउाँ 
िभा असिवेिनद्धारा िमपरुक कोष (चाि)ु मा ववसनर्ोशजत रकमबाट कार्यक्रमका िासग आवश्र्क 
स्रोतको व्र्वस्थापन िमेत गनय गाउाँपासिकामा देिार् बमोशजमको एक कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सनदेिक 
िसमसत रिनेछ। 

(क) गाउाँपासिकाका अध्र्क्ष      िंर्ोजक, 

(ि) गाउाँपासिकाका उपाध्र्क्ष       िदस्र्, 

(ग) प्रमिु प्रिािकीर् असिकृत        िदस्र्, 

(घ) गाउाँपासिकाका अध्र्क्षिे तोकेको एकजना वडा अध्र्क्ष    िदस्र्, 

(ङ) प्रमिु प्रिािकीर् असिकृतिे तोकेको असिकृतस्तरको कमयचारी   िदस्र्िशचव 
(२) उपदफा (१) बमोशजमको कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सनदेिक िसमसतिे आफ्नो कार्यववसि आफै 
व्र्वशस्थत गनय िक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कार्यक्रम कार्ायन्वर्न िसमसत आफूिे िम्पादन गरेका कार्यिरुको 
जानकारी अद्वयवावषयक रुपमा कार्यपासिका िमक्ष गराउन ुपनेछ। 
१४.प्रचसित कानून बमोशजम िनु:ेर्ि कार्यववसिमा िेशिए जसत ववषर् र्िै कार्यववसि बमोशजम तथा 
अन्र् ववषर्को िकमा प्रचसित कानून बमोशजम िनुेछ। 
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कोसभड १९ (कोरोना भाइरि) का कारण वैदेशिक रोजगारी गमुी गाउाँ फकेका कम्तीमा ३ जना वडावािी व्र्शििरु उद्यम गने 
उद्दशे्र्का िाथ एकापिमा समिी गठन भएको िमिुिे भने आवेदन फाराम 

श्री .........................नं. वडा कार्ायिर्,.......................         समसत २०।  । 
सिरीजङ्घा गाउाँपासिका, ताप्िेजङु। 

ववषर् : अनदुान प्रासप्तका िासग आवेदन गरेको । 

प्रस्ततु ववषर्मा तािााँ वडा कार्ायिर्बाट समसत २०।।     गते प्रकाशित गाउाँमै रोजगार, गवयको आिार कार्यक्रम िम्बन्िी िूचनाका बारेमा 
जानकारी भर्ो। िो बमोशजम सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिकाबाट स्वीकृत "गाउाँमैं रोजगार, गवयको आिार कार्यक्रम िञ्चािन कार्यववसि, 
२०७७"बमोशजम ..................................................... उद्यम िागत िाझेदारीमा िञ्चािन गनय िामी पसन इच्छुक छौं। र्िका िासग 
तपसििमा उशल्िशित वववरणिरु िंिग्न रािी उि कार्यक्रम माफय त अनदुान प्रासप्त गनय र्ो आवेदन गरेका छौं।सनवेदनमा उशल्िशित वववरण 
झठु्ठा ठिरे कानून बमोशजम ििनेछौं, बझुाउनेछौं। 

तपसिि 
सि.नं. वववरण 

१ स्वीकृत कार्यववसि बमोशजम अनदुानका िासग छनोट भएको िण्डमा कार्ायिर्बाट अनदुान वापत ्प्राप्त िनुे रकममा कम्तीमा ित ्प्रसतित ्वा 
िोभन्दा .......... प्रसतित रकम थप गरी कार्यक्रममा स्वीकृत कार्यववसि बमोशजम ििभासगता जनाउने छौं। 

२ िाम्रो उद्यममा कम्तीमा ........  प्रसतित िामाग्री स्थानीर् स्रोतिािनको मात्र प्रर्ोग गनेछौं। 
३ कुनै एकमा शचनो िगाउन:े 

िामी मध्रे् िबै वा कम्तीमा कुनै एक िदस्र्िे ववदेिमा सिकेको िीपको स्थानीर् प्रर्ोग गरी उद्यम िञ्चािन- 

(क) गनेछौं। 

(ि) गने छैनौं।                              (ववदेिमा सिकेको िीप प्रर्ोग गने भए प्रमाणपत्रको प्रसतसिपी असनवार्य िंिग्न गने) 

४ कुनै एकमा शचनो िगाउन:े 
िामीिे िञ्चािन गने उद्यमिे- 

(क) ६ मविनासभतै्र प्रसतफि ददनेछ। 

(ि) ६ मविनाभन्दा बढी १ वषयसभत्रमा प्रसतफि ददनेछ। 

(ग) १ वषयभन्दा बढी िमर्मा मात्र प्रसतफि ददनेछ। 

५ कुनै एकमा शचनो िगाउन:े 
िाम्रो िमिुमा- 

(क) ३ जना व्र्शि मात्र िमावेि छौं। 

(ि) ३ जनाभन्दा बढी ५ जनािम्मका व्र्शि मात्र िमावेि छौं। 

(ग) ६ जनाभन्दा बढी व्र्शि िमावेि छौं। 

६ कुनै एकमा शचनो िगाउने: 
िाम्रो िमिु- 

(क) गाउाँपासिकाबाट प्राप्त िनेु अनदुान बराबरको रकम वा िोभन्दा बढी रकम बैंक तथा ववत्तीर् िंस्थाबाट ऋण सिने िोचमा छौं। 

(ि) गाउाँपासिकाबाट प्राप्त िनेु अनदुान रकमको आिा रकम वा िोभन्दा कम रकम बैंक तथा ववत्तीर् िंस्थाबाट ऋण सिने िोचमा छौं। 

(घ) ऋण सिने िोचमै छैनौं। 

सनवदेनिाथ िंिग्न कागजातिरु 

(१) िमिुका िबै िदस्र्को रािदानीको प्रसतसिपी (२) वडा अध्र्क्षको रोिबरमा तर्ार गररएको व्र्विावर्क कार्यर्ोजनाको प्रसतसिपी (३) उद्यम िञ्चािन गने स्थानको 
जग्गाको िािपूजायको प्रसतसिपी।िमिुको नाम र ठेगाना : 

                                                         िम्पकय  नम्बर : 

                                                         िस्ताक्षर/छापः 
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 कम्तीमा ३ जना स्थानीर् वडावािी व्र्शििरु उद्यम गने उद्दशे्र्का िाथ एकापिमा समिी गठन भएको िमिुिे भने आवेदन 
फाराम 

श्री .........................नं. वडा कार्ायिर्,.......................                 समसत २०।  । 
सिरीजङ्घा गाउाँपासिका, ताप्िेजङु। 

ववषर् : अनदुान प्रासप्तका िासग आवेदन गरेको । 

प्रस्ततु ववषर्मा तािााँ वडा कार्ायिर्बाट समसत २०।।     गते प्रकाशित गाउाँमै रोजगार, गवयको आिार कार्यक्रम िम्बन्िी िूचनाका बारेमा 
जानकारी भर्ो। िो बमोशजम सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिकाबाट स्वीकृत "गाउाँमैं रोजगार, गवयको आिार कार्यक्रम िञ्चािन कार्यववसि, 
२०७७"बमोशजम ..................................................... उद्यम िागत िाझेदारीमा िञ्चािन गनय िामी पसन इच्छुक छौं। र्िका िासग 
तपसििमा उशल्िशित वववरणिरु िंिग्न रािी उि कार्यक्रम माफय त अनदुान प्रासप्त गनय र्ो आवेदन गरेका छौं।सनवेदनमा उशल्िशित वववरण 
झठु्ठा ठिरे कानून बमोशजम ििनेछौं, बझुाउनेछौं। 

तपसिि 
सि.नं. वववरण 

१ स्वीकृत कार्यववसि बमोशजम अनदुानका िासग छनोट भएको िण्डमा कार्ायिर्बाट अनदुान वापत ्प्राप्त िनेु रकममा कम्तीमा ित ्प्रसतित ्वा िोभन्दा 
.......... प्रसतित रकम थप गरी कार्यक्रममा स्वीकृत कार्यववसि बमोशजम ििभासगता जनाउने छौं। 

२ िाम्रो उद्यममा कम्तीमा ........  प्रसतित िामाग्री स्थानीर् स्रोतिािनको मात्र प्रर्ोग गनेछौं। 
३ कुनै एकमा शचनो िगाउने: 

िामी मध्रे् िबै वा कम्तीमा कुनै एक िदस्र्िे िामीिे िञ्चािन गने उद्यमिाँग िम्बशन्ित तासिम सिएका- 
(क) छौं। 

(ि) छैनौं।                            (तासिम सिएको भए प्रमाणपत्रको प्रसतसिपी असनवार्य िंिग्न गने) 

४ कुनै एकमा शचनो िगाउने: 
िामीिे िञ्चािन गने उद्यमिे- 

(क) ६ मविनासभतै्र प्रसतफि ददनेछ। 

(ि) ६ मविनाभन्दा बढी १ वषयसभत्रमा प्रसतफि ददनेछ। 

(ग) १ वषयभन्दा बढी िमर्मा मात्र प्रसतफि ददनेछ। 

५ कुनै एकमा शचनो िगाउने: 
िाम्रो िमिुमा- 

(क) ३ जना व्र्शि मात्र िमावेि छौं। 

(ि) ३ जनाभन्दा बढी ५ जनािम्मका व्र्शि मात्र िमावेि छौं। 

(ग) ६ जनाभन्दा बढी व्र्शि िमावेि छौं। 

६ कुनै एकमा शचनो िगाउने: 
िाम्रो िमिु- 

(क) गाउाँपासिकाबाट प्राप्त िनेु अनदुान बराबरको रकम वा िोभन्दा बढी रकम बैंक तथा ववत्तीर् िंस्थाबाट ऋण सिने िोचमा छौं। 

(ि) गाउाँपासिकाबाट प्राप्त िनेु अनदुान रकमको आिा रकम वा िोभन्दा कम रकम बैंक तथा ववत्तीर् िंस्थाबाट ऋण सिने िोचमा छौं। 

(ग) ऋण सिने िोचमै छैनौं। 

सनवदेनिाथ िंिग्न कागजातिरु 

(१) िमिुका िबै िदस्र्को नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसिपी (२) वडा अध्र्क्षको रोिबरमा तर्ार गररएको व्र्विावर्क कार्यर्ोजनाको प्रसतसिपी (३) उद्यम 
िञ्चािन गने स्थानको जग्गाको िािपूजायको प्रसतसिपी। 

                                                         िमिुको नाम र ठेगाना : 

                                                         िम्पकय  नम्बर : 

िस्ताक्षर/छापः 
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ववगतदेिी नै िामवुिक रुपमा उद्यम िञ्चािन गदै आएका परुाना उद्यमीिे भने आवेदन फाराम 
श्री .........................नं. वडा कार्ायिर्,.......................                 समसत २०  ।  । 
सिरीजङ्घा गाउाँपासिका, ताप्िेजङु। 

ववषर् : अनदुान प्रासप्तका िासग आवेदन गरेको। 

प्रस्ततु ववषर्मा तािााँ वडा कार्ायिर्बाट समसत २०।।     गते प्रकाशित गाउाँमै रोजगार, गवयको आिार कार्यक्रम िम्बन्िी िूचनाका बारेमा 
जानकारी भर्ो।िो बमोशजम सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिकाबाट स्वीकृत "गाउाँमैं रोजगार, गवयको आिार कार्यक्रम िञ्चािन कार्यववसि, 
२०७७"िे उल्िेि गरे बमोशजमको ..................................................... उद्यम िामीिे र्ि वडामा ववगतदेिी नै िञ्चािन गदै आएका 
छौं। िामीिे िञ्चािन गरेको उद्यमको क्षमता ववस्तार िागत िाझेदारीमा गनय िामी पसन इच्छुक छौं। र्िका िासग तपसििमा उशल्िशित 
वववरणिरु िंिग्न रािी उि कार्यक्रम माफय त अनदुान प्रासप्त गनय र्ो आवेदन गरेका छौं।सनवेदनमा उशल्िशित वववरण झठु्ठा ठिरे कानून 
बमोशजम ििनेछौं, बझुाउनेछौं। 

तपसिि 
सि.नं. वववरण 

१ कुनै एकमा शचनो िगाउने: 
गाउाँपासिकाबाट अनदुानका िासग छनोट भएको िण्डमा िामीिे िञ्चािन गरेको िाम्रो उद्यमको कुि पुाँजी बराबरको- 

(क) २५ देिी ५० प्रसतितिम्म क्षमता ववस्तार गनेछौं। 

(ि) ५१ देिी ७५ प्रसतितिम्म क्षमता ववस्तार गनेछौं। 

(ग) ७६ प्रसतितभन्दा बढी क्षमता ववस्तार गनेछौं। 

२ िाम्रो उद्यममा कम्तीमा ........  प्रसतित िामाग्री स्थानीर् स्रोतिािनको मात्र प्रर्ोग गनेछौं। 
३ कुनै एकमा शचनो िगाउने: 

िामी मध्रे् िबै वा कम्तीमा कुनै एक िदस्र्िे िामीिे िञ्चािन गने उद्यमिाँग िम्बशन्ित तासिम सिएका- 
(क) छौं। 

(ि) छैनौं।                            (तासिम सिएको भए प्रमाणपत्रको प्रसतसिपी असनवार्य िंिग्न गने) 

४ कुनै एकमा शचनो िगाउने: 
िामीिे िञ्चािन गरेको उद्यमिे- 

(क) ६ मविनासभतै्र प्रसतफि ददन्छ। 

(ि) ६ मविनाभन्दा बढी १ वषयसभत्रमा प्रसतफि ददन्छ। 

(ग) १ वषयभन्दा बढी िमर्मा मात्र प्रसतफि ददन्छ। 

५ कुनै एकमा शचनो िगाउने: 
िाम्रो िमिुमा- 

(क) २ जना व्र्शि मात्र िमावेि छौं। 

(ि) ३ देिी ५ जनािम्मका व्र्शि मात्र िमावेि छौं। 

(ग) ६ जनाभन्दा बढी व्र्शि िमावेि छौं। 

सनवदेनिाथ िंिग्न कागजातिरु 

(१) िमिुका िबै िदस्र्को नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसिपी (२) वडा अध्र्क्षको रोिबरमा तर्ार गररएको व्र्विावर्क कार्यर्ोजनाको प्रसतसिपी (३) िमिु दतायको प्रमाणपत्रको 
प्रसतसिपी (४) उद्यम िञ्चािन गने स्थानको जग्गाको िािपूजायको प्रसतसिपी। 

                                                         िमिुको नाम र ठेगाना : 

                                                         िम्पकय  नम्बर : 

         िस्ताक्षर/छापः 
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ववगतदेिी नै व्र्शिगतरुपमा उद्यम िञ्चािन गदै आएका परुाना उद्यमीिे भने आवेदन फाराम 

श्री .........................नं. वडा कार्ायिर्,.......................                 समसत २०।  । 
सिरीजङ्घा गाउाँपासिका, ताप्िेजङु। 

ववषर् : अनदुान प्रासप्तका िासग आवेदन गरेको। 

प्रस्ततु ववषर्मा तािााँ वडा कार्ायिर्बाट समसत २०।।     गते प्रकाशित गाउाँमै रोजगार, गवयको आिार कार्यक्रम िम्बन्िी िूचनाका बारेमा जानकारी 
भर्ो।िो बमोशजम सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिकाबाट स्वीकृत "गाउाँमैं रोजगार, गवयको आिार कार्यक्रम िञ्चािन कार्यववसि, २०७७"िे उल्िेि गरे बमोशजमको 
..................................................... उद्यम मैिे र्ि वडामा ववगतदेिी नै िञ्चािन गदै आएको छु। मैिे िञ्चािन गरररिेको उद्यमको क्षमता ववस्तार 
िागत िाझेदारीमा गनय म पसन इच्छुक छु। र्िका िासग तपसििमा उशल्िशित वववरणिरु िंिग्न रािी उि कार्यक्रम माफय त अनदुान प्रासप्त गनय र्ो 
आवेदन गरेको छु।सनवेदनमा उशल्िशित वववरण झठु्ठा ठिरे कानून बमोशजम ििनेछु, बझुाउनेछु। 

तपसिि 
सि.नं. वववरण 

१. कुनै एकमा शचनो िगाउन:े 

गाउाँपासिकाबाट अनदुानका िासग छनोट भएको िण्डमा मैिे िञ्चािन गरेको उद्यमको कुि पुाँजी बराबरको- 
(क) २५ देिी ५० प्रसतितिम्म क्षमता ववस्तार गनेछु। 

(ि) ५१ देिी ७५ प्रसतितिम्म क्षमता ववस्तार गनेछु। 

(ग) ७६ प्रसतितभन्दा बढी क्षमता ववस्तार गनेछु। 

२ मैिे िञ्चािन गरर रिेको उद्यममा कम्तीमा ........  प्रसतित िामाग्री स्थानीर् स्रोतिािनको मात्र प्रर्ोग गरर रिेको छु। 
३ कुनै एकमा शचनो िगाउन:े 

मैिे िञ्चािन गरेको उद्यमिाँग िम्बशन्ित तासिम ववगतमा सिएको- 
(क) छु। 

(ि) छैन।                            (तासिम सिएको भए प्रमाणपत्रको प्रसतसिपी असनवार्य िंिग्न गने) 

४ कुनै एकमा शचनो िगाउन:े 
मैिे िञ्चािन गरेको उद्यमिे- 

(क) ६ मविनासभतै्र प्रसतफि ददन्छ। 

(ि) ६ मविनाभन्दा बढी १ वषयसभत्रमा प्रसतफि ददन्छ। 

(ग) १ वषयभन्दा बढी िमर्मा मात्र प्रसतफि ददन्छ। 

५ कुनै एकमा शचनो िगाउन:े 
मेरो- 

(क) पररवारको स्वासमत्वमा ५ रोपनीभन्दा कम जसमन भई पररवारको कुनैपसन िदस्र्को िरकारी रोजगारीमा पिुाँच छैन। 

(ि) पररवारको स्वासमत्वमा ५ रोपनीभन्दा बढी २० रोपनीिम्म जसमन भई पररवारको कुनैपसन िदस्र्को िरकारी रोजगारीमा पिुाँच छैन। 

(ग) पररवारको स्वासमत्वमा २० रोपनीभन्दा बढी जसमन छ। 

सनवदेनिाथ िंिग्न कागजातिरु 

(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसिपी (२) वडा अध्र्क्षको रोिबरमा तर्ार गररएको व्र्विावर्क कार्यर्ोजनाको प्रसतसिपी (३) उद्यम िञ्चािन गने स्थानको जग्गाको िािपूजायको 
प्रसतसिपी। 

                                                         सनवदेक उद्यमीको नाम र ठेगाना : 

                                                         िम्पकय  नम्बर : 
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