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साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम  घर) ब्यिस्थापर्न, २०७८ 

 

प्रस्तािर्ना 

साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर)तर्नमायि र यसको ददगो व्यिस्थापर्न  गर्नुय स्थार्नीय सरकारको उद्यम हिकाससँग 

सम्बणन्द्धत एक मित्िपूिय कायय िो।स्थार्नीय स्तरमा रिेका अतत हिपन्द् र्न िगय जोसँग उद्यम गरे्न चािर्ना भएर पतर्न 
उद्यम गरे्न उपयकु्त स्थार्नको अभािका कारि उद्यम गर्नय सहकरिेका िुदैँर्नर्न ्त्यसता िगयको कणम्तमा ३ जर्ना 
देणि १० जर्ना सम्भाहित लघ ुउद्यमीिरुलार्य समेनर्न ेगर  साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर)तर्नमायिमा सियोग 
गर्नय सहकर्नेछ । यस्तो उद्यम घरका माध्यमबान उर्नीिरुले सामहुिक रुपमा आिश्यक कच्चा पदाथयको प्रशोधर्न 

गरे्न,  िस्तकुो उत्पादर्न गरे्न, उत्पाददत िस्त ुिा आिश्यक कच्चा पदाथय भण्डारि गरे्न  र उत्पाददत िस्तिुरु एकै 
स्थार्नबान हिक्री हितरि गरे्न जस्ता उद्यम व्यिसाय गर्नय सियोग िोस ् भन्द् र्ने उद्दशे्यले साझा सहुिधा केन्द्र 
(उद्यम घर ) तर्नमायि गररन्द्छ।यसर   तर्नमायि िरु्ने उद्यम घरको व्यणस्थत रुपमा तर्नमायि कायय सम्पन्द् र्न गर्नय र त्यसलाई 

ददगो व्यिस्थापर्नका लातग सबै सरोकारिालािरुको समार्न बझुाई र व्यिणस्थत कायायन्द्ियर्नको लातग यो काययहितध 

तयार गररएको छ। 

गररिी  तर्निारिका  लातग लघ ुउद्यम हिकास काययक्रम सञ् चालर्न तर्नदेणशका, २०७८ को पररच्छेद -५ दफा ३३ 

(1०) मा स्थार्नीय तिले साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) को स्थापर्ना, सञ् चालर्न र व्यिस्थापर्नको लातग छुटै्ट 

काययहितध बर्नाई लागू गर्नय सक्र्नेछ भन्द् र्न ेव्यिस्था भएको र स्थार्नीय सरकार सञ् चालर्न ऐर्न, २०७४ पररच्छेद -१५ 

दफा १०२ को उपदफा (२) ले काययपातलकाले आिश्यकता अर्नसुार ऐर्न, तर्नयम, तर्नदेणशका, काययहितध र मापदण्ड 

बर्नाउर्न सक्र्न े अतधकार ददएको िुदँा यसै बमोणजम यस ... ... ... ... ... ... ... 
मिार्नगरपातलका/उपमिार्नगरपातलका/र्नगरपातलका/गाँउपातलकाले तर्नमायि गरे्न साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर ) 

व्यिणस्थत गर्नयका लातग तमतत २०७८/----/----मा यो काययहितध स्िीकृत गर  जार  गररएको छ।  

  

पररच्छेद-१ 

प्रारणम्भक 

    १.  सिंणिप्त र्नाम र प्रारम्भः  
(क)  यस काययहितधको र्नाम “साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) ब्यिस्थापर्न काययहितध, २०७८” रिेको छ 

। 

  (ि)  यो काययहितध काययपातलकाले स्िीकृत गरेको तमततबान प्रारम्भ िरु्नेछ । 

 

२.  पररभाषाः  हिषय िा प्रसङ्गले अको अथय र्नलागेमा यस काययहितधमा - 
(क)  “कायायलय” भन्द् र्नाले ... ... मिार्नगरपातलका/उपमिार्नगरपातलका/र्नगरपातलका/गाँउपातलकाको 

कायायलय सम्झर्न ुपदयछ।  
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(ि)  “सदस्य” भन्द् र्नाले साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायि गर्नय र तर्नमायि भैसकेपतछ यसको ददगो 
व्यिस्थापर्न गरे्न उद्दशे्यले लघ ु उद्यमीिरुबान गठर्न गररएको साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) 
ब्यिस्थापर्न सतमततको सदस्य भन्द् र्ने बझु्र्न ुपदयछ।  

(ग)  “लघ ु उद्यमी” भन्द् र्नाले र्नाफा कमाउर्न े उद्दशे्यले प्रचतलत कारू्नर्न बमोणजम दताय गर  उद्योग 
व्यिसाय सञ् चालर्न गरे्न व्यणक्त िा समूि सम्झर्न ुपछय। यस काययहितधमा उद्यम िा उद्यमी मार 
उल्लेि भएको स्थार्नमा क्रमश लघ ुउद्यम र लघ ुउद्यमी बझु्र्न ुपदयछ।    

(घ)  “साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर)” भन्द् र्नाले आतथयक दृहिले गररिीको रेिामतुर्नका, हिगत आतथयक 
बषयिरुमा सजृर्ना भएका िा चाल ुआतथयक िषयमा सजृर्ना भएका, एउनै प्रकृततको उद्यम व्यिसाय 
भएका, आफ्र्नो तर्नजी घर िा जग्गामा उद्यम व्यिसाय सञ् चालर्न गरे्न उपयकु्त तथा पयायप् त ठाउँ 
र्नभई समस्यामा परेका र उपयकु्त प्रहितधको प्रयोग गर्नय र्नसक्र्ने लघ ुउद्यमीिरुलाई उत्पादर्न, 
कच्चा पदाथयको प्रशोधर्न, उत्पाददत िस्त ु िा कच्चा पदाथयको भण्डारि र उत्पाददत िस्त ु र 
कच्चा पदाथयको हिक्री हितरि जस्ता कृ्रयाकलापमा सिज परु् याउर्ने उद्देश्यले स्थापर्ना गररएको 
घर िा भिर्न र त्यस भिर्नमा भएका उपकरििरु समेतलाई बझु्र्न ुपदयछ। 

(ङ) “ममयत सम्भार कोष” भन्द् र्नाले साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) ममयत सम्भारका लातग स्थापर्ना 
गररएको कोष भन्द् र्न ेबझु्र्न ुपदयछ। 

(च)  “स्थार्नीय ति िा पातलका” भन्द् र्नाले ... ... ... ... मिार्नगरपातलका /उपमिार्नगरपातलका 
/र्नगरपातलका / गाँउपातलकालाई सम्झर्न ुपदयछ । 

(छ) “उद्यमी” भन्द् र्नाले लघ ुउद्यमी बझु्र्न ुपदयछ।  

(ज) “गररिीको रेिा” भन्द् र्नाले र्नपेाल सरकारले तर्नणश् चत मापदण्ड अर्नसुार समय समयमा तोहकएको 
राण् िय गररबीको रेिा सम्झर्न ुपदयछ। 

(झ)  “मेड्पा फोकल पसयर्न” भन्द् र्नाले मेडपा काययक्रम सञ् चालर्न गर्नय प्रमिु प्रशासकीय अतधकृतले शािा 
प्रमिु िा सो शािाको अन्द्य कमयचार लाई काययक्रम सञ् चालर्न गर्नयका लातग तर्नजले गर्नुय परे्न 
णजम्मेिार  सहित तोहकएको सम्पकय  व्यणक्तलाई बझु्र्न ुपदयछ।  

(ञ)  “प्रस्तािर्ना” भन्द् र्नाले साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) स्थापर्नाको लातग कायायलयमा तर्निेदर्नका 
साथमा अर्नसूुची -१ बमोणजम तयार गर  पेश गररर्ने कागजातिरुलाई बझु्र्न ुपदयछ । 

(न)  “िडा अध्यि” भन्द् र्नाले ... ... मिार्नगरपातलका/उपमिार्नगरपातलका/र्नगरपातलका/गाँउपातलका 
अन्द्तगयतका साझा सहुिधा केन्द्र स्थापर्ना गररर्ने िडाका िडा अध्यि लाई सम्झर्न ुपदयछ । 

(ठ)  “सम्भाव्यता अध्ययर्न” भन्द् र्नाले साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) स्थापर्नाको लातग के कतत 
सम्भािर्ना छ भतर्न हितभन्द् र्न पििरु जस्तै ईच्छुक उद्यमीिरुको सिंख्या, लघ-ुउद्यमीिरुको 
उत्सकुता, जग्गाको प्राणप् तको अिस्था, जग्गाको भौगोतलक अिस्था, उद्यम घरमा िरु्ने उत्पादर्न, कच्चा 
पदाथय र उपकरििरुको सरुिाको अिस्था आदद हिषयमा गररएको अध् ययर्न सम्झर्न ुपदयछ।  

(ड) “काययहितध िा यस काययहितध” भन्द् र्नाले साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) ब्यिस्थापर्न काययहितध, 
२०७८ भन्द् र्ने बझु्र्न ुपछय। 
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पररच्छेद -२  

साझा सहुिधा केन्द्र  (उद्यम घर ) का लातग सम् भाव्यता अध् ययर्न र  लणित  उद्यमी  छर्नौन  

 

३. साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर)स्थापर्नाको लातग सम् भाव्यता अध् ययर्न गरे्न 

साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर)तर्नमायिको लातग लघ ुउद्यमीिरुको समूि िा सिंस्थाबान अर्नसूुची-१ 
अर्नसुारको तर्निेदर्न प्राप् त भएपतछ माग भएको स्थार्नमा साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर)तर्नमायि 
गर्नयको लातग के कतत सम् भाव्यता छ भतर्न अध् ययर्न गर्नुय पछय।यस कामको लातग पातलकाको 
उद्यम हिकास सिजकताय िा तोहकएको कमयचार  सम्बणन्द्धत ठाउँमा गई उद्यमीिरु, िडाध्यि/िडा 
सदस्यिरु र समाजका बणुध्दणजिीिरुसँग यसै दफाको (क) देणि (ङ) सम्मको बुदँािरुमा 
उल्लेणित हिषयलाई छलफलमा ल्याउर्न ु पदयछ।यस्तो छलफल गररसकेपतछ सोहि छलफलको 
आधारमा अर्नसूुची -२ अर्नसुारको सम् भाव्यता अध् ययर्न फाराम बमोणजम मूल्याङ्कर्न गर  त्यस 
ठाउँमा साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर)तर्नमायि गर्नय सम्भि छ या छैर्न ्भन्द् र्ने कुरा तर्नधो गर्नुय  पछय।    

 

(क)  सम्भाव्य स्थार्नमा साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) को आिश्यक परेको, सकभर एउनै 
प्रकृततका उद्यम व्यिसाय भएका, १० जर्ना ईच्छुक उद्यमीिरु छर्न ्िा छैर्नर्न भतर्न पहिचार्न 
गर्नुयपदयछ। सबै उद्यमीिरु एकै स्थार्नमा जम्मा भई उत्पादर्नमूलक िा सेिामूलक उद्यम 
सञ् चालर्न गर्नय सम्भि छ या छैर्न ्भतर्न त्यसको बारेमा पतर्न जार्नकार  तलर्न ुपदयछ।     

(ि)  साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) को स्थापार्ना गदाय िोला, बाढ  र पहिरोबान ितत र्नपगु्र्ने, 
यसमा राणिर्न ेभौततक सम्पततको सरुिामा जोणिम र्निरु्न,े एकै स्थार्नमा उद्यम सञ् चालर्नको 
लातग सबै उद्यमीलाई पायक परे्न स्थार्न आिश्यक परे्न िुँदा यस्तो अिस्था भएको स्थार्न 
प्राप् त िरु्न सक्छ िा सक्दैर्न त्यसको जार्नकार  प्राप् त गर्नुय पदयछ।   

(ग) कणम्तमा १० िषयसम्मको लातग साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर ) सञ् चालर्न गर्नय साियजतर्नक 
जग्गा प्राप् त िरु्ने अिस्था छ िा छैर्न ् त्यसको पहिचार्न गर्नुय पछय।यदद साियजतर्नक जग्गा 
र्नभेहनएमा व्यणक्तगत जग्गा कणम्तमा १० िषयको लातग अर्नदुार्न स्िरुप िा भाडामा तलर्न 
सहकर्ने अिस्था छ िा छैर्न ्भन्द् र्ने कुरा पत्ता लगाउर्न ुपछय। साियजतर्नक जग्गा भएमा त्यस्तो 
जग्गामा साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर)तर्नमायि गर्नयको लातग िडा कायायलयबान आिश्यक 
सियोग तमल्छ िा तमल्दैर्न र िडा कायायलयबान यसको लातग सिमतत प्राप् त िनु्द्छ िा िदैुर्न ्
बझु्र्न ुपदयछ।  

(घ) साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) को स्थापर्नामा लाग्र्ने अर्नमुातर्नत रकम के कतत चाहिन्द्छ, 

त्यसको लातग पातलकासँग कतत बजेन हितर्नयोजर्न भएको छ िा िरु्न सक्छ र त्यसमा 
साझेदार  गर्नय सक्र्ने तर्नकाय को को िरु्न सक्दछर्न ्भन्द् र्ने सूचर्ना सिंकलर्न गर्नुय पदयछ।   
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(ङ)  साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) मा उद्यम गरे्न सबै उद्यमीिरुले तमल  यसै काययहितधको दफा 
१२ अर्नसुार ममयत सम्भार कोष स्थापर्ना गर्नुय परे्न िुँदा उद्यमीिरु उक्त कोष स्थापर्नाको 
लातग र्नगद िा श्रम योगदार्न गर्नय ईच्छुक छर्न ्िा छैर्नर्न ्तर्नधो गर्नुय पदयछ। 

(च) साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) मा उत्पादर्न िरु्ने िस्त ुिा त्यिाबँान ददर्र्न ेसेिाको बजार 
अिस्था कस्तो छ भतर्न एहकर्न गर्नुय पदयछ । 

 

    

४.  लणित  उद्यमी  छर्नौन  गरे्न : 
साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर)मा आई एकै स्थलमा उद्यम गर्नय चािर्न ेगररबीको रेिाभन्द्दा तल 
परेका उद्यमीिरुको सिंख्या आिश्यकताभन्द्दा बढ  िरु्न पतर्न सक्र्ने र ती ईच्छुक उद्यमीिरु मध्ये 
तर्नणश् चत उद्यमीलाई मार छर्नौन गर्नुय परे्न अिस्था आउर्न सक्छ।यस्तो अिस्थामा तल उल्लेणित 
बुदँािरुको आधारमा तर्नणश् चत उद्यमी छर्नौन गर्नुय पदयछ।  
(क)  हिगतको मेडेप पररयोजर्ना, र्नेपाल सरकार/उद्योग, िाणिज्य तथा आपूततय मन्द्रालयको मेड्पा 

काययक्रम र स्थार्नीय तिको आतथयक तथा प्राहितधक सियोगमा सजृर्ना भएका उद्यमीिरु। 

(ि) दफा ४ (क) अर्नसुार सजृर्ना भएका उद्यमीिरु मध्ये आतथयक अिस्था तर्नकै कमजोर भएका, 
हिणत्तय सेिामा पिुँच र्नभएका तर उद्यम व्यिणस्थत तर काले गर्नय ईच्छुक, आफ्र्नो तर्निास 
स्थार्नमा पयायप् त उद्यम स्थापर्ना गरे्न स्थार्न उपलब्ध र्नभएका र उपयकु्त प्रहितधको प्रयोग 
गर्नय र्नसक्र्नकुा कारिले कच्चा पदाथयको प्रशोधर्न, िस्तकुो उत्पादर्न, कच्चा पदाथय तथा 
उत्पाददत िस्तकुो भण्डारि र उत्पाददत िस्तकुो तबक्री हितरिका लातग असहुिधा भएको र 

साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) मा सामहुिक रुपमा उद्यम सञ् चालर्न गर्नय ईच्छुक उद्यमीिरु।   

(ग) समार्न प्रकृततको व्यिसाय भएको, साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायि गर्नय र यसको 
ददगोपर्नको लातग यस काययहितधको दफा १२ मा तोके अर्नसुारको रकम योगदार्न गर  ममयत 
सम्भार कोष स्थापर्ना गर्नय ईच्छुक उद्यमी िरु।  

(घ) सकभर उद्यम दताय गररसकेका उद्यमीिरु, यदद उद्यम दताय र्नभएको भए उद्योग दताय गर्नय 
ईच्छुक उद्यमीिरु।   

(ङ) उद्यम घरमा सामहुिक िा व्यणक्तगत तर काले उद्यम-व्यिसाय सञ् चालर्न गर्नय एउनै भगूोल 
िा िेरको र एउनै प्रकृततको उद्यम भएको ३ देणि १० जर्ना ईच्छुक उद्यमीिरु।  

(च) साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) मा उद्यम व्यिसाय गर्नय ईच्छुक धेरै जर्ना उद्यमीिरु 
भएमा पहिलो प्राथतमकतामा एकल महिला, दतलत र जर्नजातत उद्यमीिरु।  
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पररच्छेद -३ 

 साझा  सहुिधा  केन्द्र  (उद्यम  घर)  तर्नमायि  प्रकृया  
 

५.  साझा  सहुिधा  केन्द्र (उद्यम घर) को माग सिंकलर्न, प्रस्ताि लेिर्न र यसको स्िीकृत  प्रकृया  
(क) माग सिंकलर्न:   
 उद्यमीिरुबान साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर)तर्नमायिको लातग अर्नसुचुी -१ अर्नसुार माग 

गरेको तर्निेदर्न  र यसको साथमा उद्यमीिरुले साझा सहुिधा केन्द्र माग गरे्न भतर्न गरेको 
बैठकको तर्नियय कायायलयमा पेश गर्नुय पदयछ। यसर  माग गररएको तर्नबेदर्न र उद्यमीिरुको 
बैठकको तर्निययको बोधाथय सम्बणन्द्धत िडा कायायलयमा पतर्न ददएको िरु्नपुछय।  

(ि) प्रस्तािर्ना तयार :  
 पातलकाको कायायलयमा यसर  प्राप् त भएको मागलाई अध्ययर्न गर  प्रमिु प्रशासकीय 

अतधकृतको तर्नदेशर्न अर्नसुार उद्यम हिकास मािाशािा/शािाको कमयचार िरुको सियोगमा 
अर्नसूुची -३ अर्नसुार प्रस्तािर्ना तयार गर  पातलकाको कायायलय/प्रमिु प्रशासकीय अतधकृत 
समि पेश गर्नुय परे्नछ।यसर  पेश गररर्ने प्रस्तािर्नामा सम्बणन्द्धत िडा कायायलयबान ददएको 
सिमतत पर पतर्न साथमा पेश गरेको िरु्न ुपरे्नछ।   

(ग) र्नक्शा तयार  तथा िचय हिश् लेषि: 
  दफा  ५ (क) र (ि) अर्नसुारको  प्रकृया  पूरा भर्य  प्रमिु  प्रशासकीय अतधकृत  समि  

आयको प्रस्तािर्ना अर्नसुारको  साझा  सहुिधा  केन्द्र (उद्यम घर)को  आिश्यक अर्नमुातर्नत 

लागत  र  र्नक्शा  तयार को  लातग प्रमिु  प्रशासकीय अतधकृतले िा पातलकाको उद्योग िेरे्न 
मािाशािा/शािाको प्रमिुले पातलकाको प्राहितधक कमयचार को सियोग तलर्न ुपरे्न। 

(घ) प्रस्तािर्ना स्िीकृत िा अस्िीकृत:  
 दफा ५ (ग) अर्नसुार पातलकाको प्राहितधक कमयचार बान प्राप् त अर्नमुातर्नत लागत, साझा सहुिधा 

केन्द्र (उद्यम घर)को र्नक्शा, दफा ५ (क) बमोणजम प्राप् त भएको प्रस्तािर्ना  र स्िीकृत 
बजेनलाई समेत ध्यार्नमा रािी पातलकाको प्रमिु प्रशासकीय अतधकृतबान प्रस्तािर्ना स्िीकृत िा 
अस्िीकृत गररर्नछे। प्रमिु प्रशासकीय अतधकृतले आिश्यकता अर्नसुार यसको स्िीकृतत िा 
अस्िीकृतीको लातग पातलकामा गठर्न भएको उद्यम हिकास  सतमततको अध्यिको राय  तलर्न 

पतर्न सहकर्ने। 

(ङ) तर्नमायि तथा व्यिस्थापर्न सतमतत गठर्न:  
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 दफा ५ को (क), (ि), (ग) र (घ) अर्नसुारको  प्रकृया पूरा गर  प्रमिु प्रशासकीय अतधकृतबान 

प्रस्तािर्ना स्िीकृत भएपतछ सम्बणन्द्धत पातलकाको उद्योग िेरे्न मिाशािा/शािाको 
सिणजकरिमा िडाको िडाध्यि िा कुरै्न एक जर्ना िडा प्रतततर्नतधको रोििरमा साझा सहुिधा 
केन्द्र (उद्यम घर)तर्नमायि तथा व्यिस्थापर्न सतमतत गठर्न गररर्नेछ। उक्त सतमततको 
सदस्यिरुलाई यस सतमततको भतूमका बारे िमता अतभिहृि गररर्ने छ। 

 

 

(च)  सम्झौता:  
 दफा ५ (ङ) अर्नसुार गठर्न भएको सतमतत र ... ... ... ... मिार्नगरपातलका/ 

उपमिार्नगरपातलका /र्नगरपातलका/ गाँउपातलका बीच अर्नसूुची -४ अर्नसुार सम्झौता 
गररर्नछे।  

  

६.  साझा  सहुिधा  केन्द्र  (उद्यम घर) तर्नमायि   र िस्तान्द्तरि प्रकृया : 
(क)  तर्नमायि तथा व्यिस्थापर्न सतमतत गठर्न: साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायि र तर्नमायि 

सम्पन्द् र्न भर्सकेपतछ पतर्न त्यसको ददगो व्यिस्थापर्नको लातग साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) 
माग गरे्न उद्यमीिरुबान सम्बणन्द्धत िडा कायायलयको प्रतततर्नतधको रोििरमा एउना साझा 
सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायि तथा व्यिस्थापर्न सतमतत गठर्न िरु्नेछ। जसमा एक जर्ना अध्यि, 

एक जर्ना सणचि, एक जर्ना कोषाध्यि, बाकी सबै उद्यमीिरु सदस्य र सम्बणन्द्धत िडाका 
िडाध्यि यस सतमततको स्ित सल्लािकार रिर्नेछर्न।्  

 उक्त  सतमतत  गठर्नको  लातग  पातलकाको उद्योग िेरे्न मिाशािा/शािा ले िनाएको 
कमयचार  णजम्मेिार िरु्नेछ। साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर)तर्नमायि तथा व्यिस्थापर्न सतमततको 
भतूमका पररच्छेद -७ दफा (२१) अर्नसुार िरु्न।े  

 (ि) बैक िाता सञ् चालर्न:  दफा ६ (क) अर्नसुार  सतमतत  गठर्न  भर्सकेपतछ उक्त सतमततको 
र्नाममा सतमततको  अध्यि  र  कोषाध्यिको  दस्तितबान  कारोिार  िरु्ने  गर   बैंकमा  

िाता  िोल्र्न ुपरे्नछ। उक्त  िातामा  साझा  सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर)मा उद्यम गरे्न उद्यमीिरुले 

पररच्छेद -१ दफा २ (च) मा उल्लेि  भए  अर्नसुार  साझा  सहुिधा  केन्द्रको  अर्नमुातर्नत  

लागतको  कणम्तमा १ प्रततशत रकम यस बैंक िातामा जम्मा गर्नुय परे्नछ। यदद कुरै्न उद्यमीसँग 

जम्मा गरे्न र्नगद रकम र्नभएको अिस्थामा त्यस्ता उद्यमीले  उक्त  रकम बराबरको  श्रम  गर्नय 
मन्द्जरु िरु्न ुपरे्नछ।    

(ग) ममयत सम्भार कोष स्थापर्ना:  दफा १२ अर्नसुार साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायि तथा 
व्यिस्थापर्न सतमततको िातामा जम्मा भएको रकम त्यसै साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) को 
ममयत सम्भार कोषको रुपमा रिर्नेछ। 

(घ) सतमततको पदातधकार िरुको सिभातगता: साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायिको क्रममा 
गररर्न े िरेक कृ्रयाकलापमा सतमततको पदातधकार िरुलाई जार्नकार  गरार्र्नेछ। यसको साथै 
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तर्नमायिको क्रममा सामार्न िररद गदाय र मजदरुको ज्याला भकु्तार्नी गरे्न क्रममा सतमततको 
प्रतततर्नतधलाई सिभागी गरार्र्नछे।   

(ङ) साियजतर्नक लेिा पररिि: साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायि सम्पन्द् र्न भर्सकेपतछ 
पातलकाको आयोजर्नामा सतमततको पदातधकार  र िडा प्रतततर्नतधसहितको उपणस्थततमा 
साियजतर्नक लेिा पररिि गररर्ने छ।  

(च) साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) सतमततलाई िस्तान्द्तरि: साियजतर्नक लेिा पररिि भएपतछ 
पातलकाले साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) एक औपचाररक काययक्रमसहित सतमततलाई 
िस्तान्द्तरि गररर्नेछ।  

(छ) अर्नगुमर्न तथा स्तररकरि: िस्तान्द्तरि पतछ पतर्न पातलकाबान उक्त साझा सहुिधा केन्द्र 
(उद्यम घर) को बेला बेलामा तर्नर िि िरु्नेछ र आिश्यकता अर्नसुार यसको स्तरोन्द् र्नततका 
लातग बजेनको व्यिस्था गररर्नेछ।  

 

पररच्छेद -४ 

साझा  सहुिधा  केन्द्र (उद्यम घर)तर्नमायि सम्बणन्द्ध मापदण्ड 

 

(७) साझा  सहुिधा  केन्द्र (उद्यम घर)स्थापर्नाका लातग हितर्नयोणजत बजेन, यसमा उद्यम व्यिसाय गरे्न 
उद्यमीको सिंख्या, यसमा सञ् चालर्न िरु्ने उद्यमको प्रकृतत, तर्नशलु्क प्राप् त भएको जग्गाको 
िेरफल आददको आधारमा पातलकाको प्राहितधक कमयचार ले गरेको लागत र्यण् नमेन र 
र्नक्साङ्कर्नका आधारमा साझा सहुिधा केन्द्रको तर्नमायि िरु्नछे।  

(८) साझा सहुिधा केन्द्रमा पार्नीको धारा व्यिस्थापर्न गररर्नछे। 

(९) साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर)को लातग एउना चहपय अतर्निायय िरु्न ुपरे्नछ।आिश्यकता अर्नसुार 
णशश ुस्यािार किको समेत तर्नमायि गर्नय सहकर्ने छ।  

(10) साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर)को साईर्नबोडय राणिर्ने छ।यसको साथै उक्त भिर्न तर्नमायि कुर्न 
कुर्न तर्नकायको के कतत आतथयक सियोग छ, कुर्न तमततमा तर्नमायि सम्पन्द् र्न भएको िो  र कतत 
लागतमा तयार भएको िो स्पि िलु्र्न ेगर  णशलालेि राणिर्नेछ।  

(११) साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) भरू्कम्प रहित िरु्न ुपरे्नछ।  

 
 

पररच्छेद -५ 

  कोषको स्थापर्ना, व्यिस्थापर्न र साझा  सहुिधा  केन्द्र ( उद्यम  घर ) स्तरोन्द् र्नतत 

 

(१२)  ममयत सम्भार कोष स्थापर्ना:  
 दफा ५ (क) अर्नसुार गठर्न गररएको सतमततको दफा ५ (ि) अर्नसुार उद्यमीिरुको तफय बान 

उक्त सतमततको बैंक िातामा जम्मा भएको साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर)को लागत 
र्यण् नमेनको िरु्न आउर्ने एकमु्  न रकमको कणम्तमा १ प्रततशत रकम उद्यमीिरुले बैंक 
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िातामा रािी ममयत सम्भार कोषको स्थापर्ना गर्नुय परे्नछ।यसपतछ साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम 
घर)मा उद्यम व्यिसाय गरे्न िरेक उद्यमीबान प्रत्येक महिर्ना कणम्तमा रु.१०० को दरले 
ममयत सम्भार कोषमा जम्मा गर्नुय परे्नछ।यसर  जम्मा भएको ममयत सम्भार कोषको रकमको 
५० प्रततशतसम्म रकम उद्यमीिरु एक आपसमा १२ प्रततशत र्नबढाई आफ्र्नो उद्यममा 
लगार्नी गर्नय ऋि प्रिाि गर्नय सक्र्नेछर्न।्   

(१३) कोष पररचालर्न:  
 दफा ६ अर्नसुार ममयत सम्भार कोषमा जम्मा भएको रकम साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम 

घर)को ममयत सम्भार,  यसको स्तरोन्द् र्नतत र यसमा आिश्यक परे्न उपकरििरु िररदका 
लातग प्रयोग िरु्नछे।यस ममयत सम्भार कोषको रकम िचय गर्नयको लातग सतमततको बैठकबान 
अतर्निायय तर्नियय भएको िरु्न ुपरे्नछ। पातलका िा सम्बणन्द्धत िडा कायायलयबान कुरै्न पतर्न बेला 
ममयत सम्भार कोषमा के कतत रकम जम्मा भएको छ भतर्न सतमततलाई सोधपछु गर्नय िा 
हििरि माग गर्नय सहकर्नछे। 

(१४) ममयत सम्भार कोषको रकम दािी गर्नय र्नपार्र्न:े  
 साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर)मा उद्यम व्यिसाय गरे्न कुरै्न उद्यमीले कुरै्न कारिबस उद्यम 

व्यिसाय छाडेमा िा उद्यम अन्द्यर सारेमा यस्ता उद्यमीले ममयत सम्भार कोषमा जम्मा भएको 
रकमको आफ्र्नो हिस्साको कुरै्न दािी गर्नय पाउर्ने छैर्नर्न।्   

(१५)  पातलका िा िडा कायायलयबान स्तरोन्द् र्नततमा सियोग: 
 साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर)को स्तरोन्द् र्नततको लातग ममयत सम्भार कोषमा भएको रकमले 

र्नपगु्र्ने भएमा साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर)तर्नमायि तथा व्यिस्थापर्न सतमतत ले लागत 
साझेदार  गरे्न गर  पातलकाको कायायलय िा सम्बणन्द्धत िडा कायायलयमा तर्निेदर्न ददर्न 
सक्र्नछेर्न।्पातलका िा िडा कायायलयबान यसको जाँचबझु गर  तर्निेदर्न मरु्नातसि देणिएमा 
आिश्यक परे्न स्तरोन्द् र्नततको लातग पातलकाको िा िडा कायायलयको बजेनबान सियोग 
गररर्नछे।  

(१६) कोषको रकमको सदपुयोग: 
 कोषको रकम सहि सदपुयोग गरे्न णजम्मेिार  सतमततको सदस्यिरुको िरु्नेछ।यदद कुरै्न 

सतमततको सदस्यिरुले कोषको रकम हिर्नातमर्ना गरेमा प्रचतलत कारू्नर्न अर्नसुार सजाय िरु्नेछ।  
 

 पररच्छेद -६ 

साझा  सहुिधा  केन्द्र  (उद्यम  घर) को हितभन्द् र्न सरोकारिालािरुको भतूमका 
 

(17)  उद्यम हिकास सतमततको भतूमका : 

(क) उद्यम िेरे्न मिाशािा/शािालाई आगामी आ.ि. को लातग चाल ु आ.ि मा रै्न साझा 
सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) को सम् भाव्यता अध्ययर्नको लातग आिश्यक तर्नदेशर्न ददर्ने। 
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(ि) सिंघीय मन्द्रालय, प्रदेश मन्द्रालय  र हितभन्द् र्न अन्द्तराहिय सिंघ सिंस्थाबान साझा सहुिधा 
केन्द्र (उद्यम घर)को लातग प्राप् त बजेनमा सिकाययको लातग आिश्यक बजेनको 
व्यिस्था गर्नयको लातग पातलकालाई सल्लाि ददर्न।े 

(ग) साझा  सहुिधा  केन्द्र (उद्यम घर) स्थापर्ना िरु्ने िडाको िडाध्यिसँग आिश्यक समन्द्िय 
गरे्न। 

(घ) प्रमिु प्रशासकीय अतधकृतले साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायि सम्बणन्द्ध कुरै्न राय 
मागेमा आिश्यक राय सल्लाि ददर्न।े  

(ङ) साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायि िा सञ् चालर्न सम्बणन्द्ध कुरै्न हििाद सजृर्ना 
भएमा यसको समाधार्नको लातग आिश्यक तर्नियय गरे्न। 

(च) आिश्यकता अर्नसुार अर्नगुमर्न गरे्न।  

 

(18) प्रमिु प्रशासकीय अतधकृतको भतूमका : 

(क) साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) को प्रस्तािर्ना स्िीकृत िा अस्िीकृत गरे्न। 

(ि) साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायिमा भएको िचय समयमै भकु्तातर्नको लातग लेिा 
शािालाई तर्नदेशर्न ददर्ने।  

(ग)  पातलकाको मािाशािा/ शािाको कमयचार लाई आिश्यकता अर्नसुार तर्नदेशर्न ददर्ने। 

(घ)  बेला बेलामा अर्नगुमर्न गरे्न।  
 

(१९) उद्यम िेरे्न मिाशािा/शािा प्रमिुको भतूमका : 

(क)  साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) स्थापर्नाको लातग सम् भाव्यता अध् ययर्न सम्बणन्द्ध काययिरु 
जस्तै: उपयकु्त जग्गा प्राणप् त, सम्भाव्य उद्यमी छर्नौन, लगायत सतमतत गठर्न, भौततक 
तर्नमायि, साियजतर्नक लेिा पररिि, ममयत सम्भार कोषको स्थापर्ना, स्तरोन्द् र्नतत आदद 
हक्रयाकलाप सम्पन्द् र्न गर्नयको लातग मािाशािा/शािाको कमयचार  पररचालर्न गरे्न।  

(ि) साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायि भर्सकेको, िुँदै गरेको र प्रस्तािर्ना प्राप् त भएका 
िडाको िडा अध्यिसँग यस सम्बणन्द्ध समन्द्िय गरे्न।  

(ग) यस काययहितधको अर्नसूुची -३ अर्नसुारको ढाँचामा साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) को 
लातग आिश्यक प्रस्तािर्ना तयार गर्नय उद्यमीलाई सियोग गर्नय कमयचार  िनाउर्न।े   

 (ङ)  पातलकाको तर्नजी श्रोतबान साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायि गर्नय, सिंघीय 
मन्द्रालय िा प्रदेश मन्द्रालयबान यसको लातग प्राप् त बजेनमा पूरक बजेनको व्यिस्था 
गर्नय, सञ् चालर्नमा आईरिेको साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) िरुको स्तरोन्द् र्नतत आददमा 
बजेनको व्यिस्था गर्नयको लातग सम्बणन्द्धत िडा कायायलय र अन्द्य सरकार  तथा गैर 
सरकार  तर्नकायसँग लागत साझेदार को लातग आिश्यक पैरिी गरे्न।  

(च) पातलकाको उद्यम हिकास सतमतत र अर्नगुमर्न तथा मूल्याङ्कर्न उपसतमततलाई साझा 
सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायि र व्यिस्थापर्न सम्बणन्द्ध भएका प्रगततको जार्नकार  
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गराउर्नकुो साथै उक्त अर्नगुमर्न तथा मलु्याङ्कर्न उपसतमततबान अर्नगुमर्न गराउर्न 
सिणजकरि गरे्न। 

(छ) बेला बेलामा अर्नगुमर्न गरे्न।  

  

 

 

(२०)  िडा कायायलयको भतूमका: 
(क) साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) स्थापर्नाको लातग आिश्यक परे्न जग्गाको पहिचार्न गर्नय 

सियोग गरे्न।  

(ि) साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) मा आफ्र्नो उद्यम व्यिसाय सञ् चालर्न गर्नय चािर्ने उद्यमी 
पहिचार्न गर्नय र उपयकु्त लघ ुउद्यमी छर्नौन गर्नय सियोग गरे्न।  

(ग) साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) स्थापर्ना/तर्नमायि, स्तरोन्द् र्नतत र यसमा प्रयोग िरु्ने 
उपकरिको लातग पूरक बजेनको व्यिस्था गर्नय पिल गरे्न।  

(घ)  साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायि तथा व्यिस्थापर्न सम्बणन्द्ध कुरै्न हििाद सजृर्ना 
भएमा हििाद व्यिस्थापर्नमा आिश्यक सियोग गरे्न।  

(ङ) साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) स्थापर्नाको लातग कुरै्न दाताले कणम्तमा १० बषयसम्मको 
लातग तर्नशलु्क जग्गा ददर्ने भएमा जग्गा दातासँग सम्झौता गरे्न । 

(च)  साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) मा उद्यम व्यिसाय गरे्न उद्यमीिरुले कुरै्न कारििस 
त्यसमा उद्यम सञ् चालर्न गर्नय छोडेमा िा व्यणक्तको जग्गामा स्थापार्ना भएको साझा 
सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) को लातग तर्नशलु्क ददएको जग्गाको अबतध १० िषय पगुी 
थप समयलाई र्नददर्न े मर्नसाय भएमा त्यस्तो साझा सहुिधा केन्द्रको भौततक सामाग्री 
त्यस ठाँउिान िनाउर्ने िा जग्गाधर्नीलाई थप अितधको लातग भाडा भकु्तार्नी गररददर्ने िा 
त्यस भिर्नलाई सम्बणन्द्धत जग्गाधर्नीलाई रै्न भोगचलर्न गर्नय ददर्ने भन्द् र्ने कुराको 
तत्काल र्न पररणस्थतत अर्नसुार तर्नियय गरे्न। साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) बन्द्द िरु्ने 
अिस्था भएमा यो सम्पणत्त सम्िणन्द्धत िडा कायायलयको िरु्नेछ र यसको थप सदपुयोग 
बारे िडा कायायलयले गरेको तर्नियय अर्नसुार िरु्नेछ।  

(छ) साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायि तथा व्यिस्थापर्न सतमततको िडाध्यिले 
सल्लािकारको भतूमका तर्निायि गरे्न। 

(२१)  साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायि तथा व्यिस्थापर्न सतमततको भतूमका: 
(क) साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायि गरे्न क्रममा सञ् चालर्न गररर्ने हितभन्द् र्न 

हक्रयाकलापिरु सम्पन्द् र्न गर्नय सम्बणन्द्धत पातलकाको उद्यम हिकास मिाशािा/शािािान 
िहनयर आयका कमयचार लाई आिश्यक सियोग गरे्न।  

(ि) दफा १२ अर्नसुार साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) को ममयत सम्भार कोष िडा गरे्न। 

(ग) साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) को ममयत सम्भार र स्तरोन्द् र्नततको लातग सम्बणन्द्धत िडा 
कायायलय र पातलकासँग समन्द्िय गरे्न।  
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(घ) साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) मा उद्यम गरररिेको कुरै्न उद्यमीले कुरै्न कारिले उद्यम 
व्यिसाय गर्नय छाडेमा तर्नजको सट्टामा अको कुरै्न उहि प्रकृततको ईच्छुक उद्यमी छर्नौन 
गरे्न।  

  

 

पररच्छेद -७ 

साझा  सहुिधा  केन्द्र (उद्यम  घर) कायायन्द्ियर्नमा सबै सरोकारिालाको समार्न धारिा 
 

साझा  सहुिधा  केन्द्र (उद्यम घर) स्थापार्ना िा तर्नमायि र यसको ददगो व्यिस्थापर्नको लातग 
यससँग सम्बणन्द्धत सबै सरोकारिालािरुको तर्नम्र्न अर्नसुारको समार्न बझुाई िरु्नछे।  

(२२)  जग्गा प्राणप् तमा तर्नम्र्न अर्नसुारको प्राथतमकता िरु्न े:  

(क) साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) स्थापर्नाको लातग पहिलो प्राथतमकता र्नेपाल सरकारको 
स्िातमत्िमा रिेको जग्गामा िरु्नेछ।   

(ि) दफा २२ (क) अर्नसुारको र्नेपाल सरकारको स्िातमत्िमा रिेको जग्गा प्राप् त िरु्न 
र्नसकेमा कुरै्न व्यणक्तको लालपजुाय भएको जग्गा कणम्तमा १० िषयको लातग तर्नशलु्क 
प्राप् त गर्नुय िरु्नछे।   

 (ग) दफा २२ (क) र (ि) अर्नसुारको जग्गा प्राप् त िरु्न र्नसकेमा कणम्तमा १० बषयको 
लातग जग्गा कबतुलयतमा तलएर साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायि गरे्न तेस्रो 
प्राथतमकतामा िरु्नेछ । 

  

 (२३)  उद्यमी छर्नौनमा तर्नम्र्न अर्नसुारको प्राथतमकता िरु्न े:  

(क)  साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) मा उद्यम सञ् चालर्न गरे्न उद्यमी छर्नौन गदाय यदद 
मेड्पाको शसतय बजेन लगार्नी गररर्ने िो भर्ने मेडेप पररयोजर्नाबान, र्नेपाल सरकारको 
मेड्पा काययक्रमबान र पातलकाको तर्नजी श्रोतबान हिगतको आतथयक बषयमा सजृर्ना 
भएको परुार्नो र आफ्र्नो उद्यमलाई सम्बणन्द्धत तर्नकायमा दताय गरार्सकेको उद्यमीलाई 
पहिलो प्राथतमकता िरु्नेछ। 

(ि) यदद मेड्पाको शसतय बजेन लगार्नी गररर्ने िो भर्ने मेडेप पररयोजर्ना, र्नेपाल सरकारको 
मेड्पा काययक्रम र पातलकाको तर्नजी श्रोतबान हिगतको आतथयक बषयिरुमा सजृर्ना भएको 
परुार्नो तर उद्यम दताय र्नगरार्सकेका उद्यमीिरु भए तापतर्न उद्यम दताय गराउर्ने शतयमा 
दोश्रो प्राथतमकता ददर्न ुपछय।  

(ग) मेड्पा काययक्रम बािेकको अन्द्य दाताको सियोगमा िा यस ... ... ... 
मिार्नगरपातलका/ उपमिार्नगरपातलका/ र्नगरपातलका/गाउँपातलकाको आफ्रै्न एकल 
श्रोतबान साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायि गररर्ने अिस्थामा पातलकामा दताय 
भएको कुरै्न पतर्न उद्यमीलाई छर्नौन गर्नय सहकर्ने छ।   
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(२४) व्यिसायको प्रकृतत : साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) मा उद्यम सञ् चालर्न गरे्न उद्यमी छर्नौन 
गदाय सबै उद्यमीिरुको एउनै प्रकृततको उद्यम िरु्न ु परे्नछ ।तर लघ ु उद्यमीिरुले उत्पादर्न 
गरेको िस्त ुहिक्री हितरि गरे्न उद्देश्यले बर्नार्र्ने साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) को लातग 
भर्ने यो प्रािधार्न लागू िरु्ने छैर्न। 

(२५)  उद्यमी सिंख्या : साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) स्थापर्नाको लातग १० जर्ना उद्यमी िरु्न ु
परे्नछ।यदद १० जर्ना उद्यमी र्नपगेुमा तर पतर्न साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) र्नभर्य र्निरु्ने 
अिस्थामा प्रमिु प्रशासकीय अतधकृतको तर्निययमा ७ जर्नासम्म उद्यमी ईच्छुक देणिएमा पतर्न 
साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) बर्नाउर्न सहकर्ने छ।  

(२६)  साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) को उपयोग : साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) उद्यम व्यिसाय 
सञ् चालर्न बािेकको अन्द्य गततहितध गरे्न उद्देश्यले उपयोग गररर्ने छैर्न। 

(२७) थप सहुिधा : प्रत्येक साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) मा चपीको व्यिस्था िरु्नेछ। आिश्यकता 
र बजेनलाई ध्यार्न ददई णशश ुस्यािार केन्द्रको पतर्न व्यिस्था गररर्नेछ। 

(२८) ममयत सम्भार कोषको प्रािधार्न : प्रत्येक साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) को लातग दफा १२ 
अर्नसुारको ममयत सम्भार कोषको स्थापर्ना गर्नुय गररर्न ेछ।  

(२९) स्तरोन्द् र्नतत: पातलकामा स्थापर्ना भएको साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) को स्तरोन्द् र्नततको लातग 
यस पातलकाले ध्यार्न ददर्नेछ।  

(३०) दफा १२ अर्नसुार १० िषयसम्म जग्गा तर्नशलु्क प्राप् त भए तापतर्न १० बषयपतछ जग्गाधर्नीले 
परु्न जग्गा तर्नशलु्क र्नददएमा सम्बणन्द्धत िडा कायायलयले रै्न जग्गाको मरु्नातसि भाडा ततररददर्न े
िा भौततक सिंरचर्ना भत्काई स्थार्नान्द्तरि गररददर्ने िा भौततक सिंरचर्ना सम्बणन्द्धत जग्गा 
धतर्नलाई लाईरै्न भोग चलर्न गर्नय ददर्ने िारे पररणस्थतत अर्नसुार िडा कायायलयले गरेको तर्नियय 
अर्नसुार िरु्नेछ।   

(३१)  यसै काययहितध अर्नसुार िरु्न:े  र्नेपाल सरकारको मेड्पा काययक्रमबान प्राप् त बजेन, प्रदेश 
सरकारिान प्राप् त बजेन, पातलकाको बजेन र अन्द्य कुरै्न पतर्न दाताको सियोगिान तर्नमायि र 
सञ् चालर्न गररर्ने साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायि तथा व्यिस्थापर्न यसै काययहितध 
अर्नसुार िरु्नेछ। 
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अर्नसूुची -१ 

(दफा ३ सँग सम्बणन्द्धत) 

 

साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर  ) को माग तर्निेदर्नको र्नमूर्ना 
तमतत: ... ... .../.../... 

श्री ... ... ... ... ... ... पातलकाको कायायलय, 
... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... णजल्ला 
 

हिषय :- साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर)  तर्नमायिको लातग सियोग गररददर्न ुिरु्न।  

 

 उपरोक्त सम्बन्द्धमा ... ... ... ... ... ... मिार्नगरपातलका/उपमिार्नगपातलका/र्नगरपातलका/ 

गाँउपातलका िडा र्निं. ... को ... ... ... स्थायी बसोबास भएको ... ... ... उद्यम/व्यिसायसँग 
सम्बणन्द्धत िामी तपतसलका उद्यमीिरुको उद्यम व्यिणस्थत रुपमा सञ् चालर्न गर्नयको लातग आफ्र्नो 
तर्नजी घर जग्गाको अभािमा कदठर्नाई भएको र साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायि गर  त्यसमा 
उद्यम व्यिसाय सञ् चालर्न गर्नय सके िाम्रो उद्यम व्यिसाय प्रभािकार  रुपमा सञ् चालर्न िरु्न सक्र्ने िुँदा 
साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायिको लातग आिश्यक सियोग गररददर्न ु िरु्न सोको आिश्यक 
हिस्ततृ प्रस्तािर्ना र यससँग सम्बणन्द्धत आिश्यक कागजातिरु यसै परसाथ सिंलग्र्न रािी पेश गरेको 
व्यिोरा अर्नरुोध गदयछौं।  

तपतसल 

क्र.सिं. उद्यमीको र्नाम, थर ठेगार्ना दस्तित 

1. श्री   

2. श्री   

3. श्री   

4. श्री   

5. श्री   

6. श्री   

7. श्री   

8. श्री   

9. श्री   

10. श्री   
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अर्नसूुची -२ 

(दफा ३ सगँ सम्बणन्द्धत) 

 

साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) सम् भाव्यता अध् ययर्न फारामको र्नमूर्ना 
 

 साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) सम् भाव्यता अध् ययर्न फाराम 

 साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायि तथा सञ् चालर्न काययहितध, २०७८ को दफा ३ 
को बुदँा (क) देणि (ङ) सम्म उल्लेणित हिषयको आधारमा गररएको सम्भाव्यता 

अध् ययर्नको अिस्था 
क्र.सिं. अध् ययर्नको आधार पूिायङ्क पासाङ्क प्राप्ताङ्क र्नम्िर ददर्ने तर का 

१ साझा सहुिधा केन्द्र 
(उद्यम घर) तर्नमायिको 
लातग जग्गा प्राणप् तको 
अिस्था।  

१० ५  सरकार / ऐलार्नी जग्गा प्राणप् त भएको भए 
१० अिंक, व्यणक्तको जग्गा कणम्तमा १० 
िषयको लातग तर्नशलु्क प्राप् त भएको भए ८ 
अिंक र व्यणक्तको जग्गा तलजमा प्राप् त भएको 
भए ५ अक ददरे्न,  जग्गा प्राणप् त िरु्न 
र्नसकेको अिस्था ० अिंक ददरे्न।   

२ साझा सहुिधा केन्द्र 
(उद्यम घर) तर्नमायिको 
लातग िडा कायायलयबान 
सिमतत प्राप् त भएको िा 
र्नभएको अिस्था।   

१० ७  िडा कायायलयको तलणित सिमतत पर भएमा 
१० अिंक ददरे्न, तलणित सिमतत पर 
र्नभएतापतर्न मौणिक सिमतत प्राप्त भयको र 
तलणित सिमतत पाउरे्न सिंभािर्ना छ भने्न 
सतुर्नणित भएमा ७ अिंक ददरे्न,  अन्द्यथा ० 
अिंक ददरे्न।  

३ साझा सहुिधा केन्द्र 
(उद्यम घर) मा बतस 
उद्यम गर्नय चािर्न े
उद्यमीिरुको  सिंख्या।  

१० ५  ३ देणि ५ जर्ना उद्यमी भए १० अिंक ददर्ने, 
६ देणि १० जर्नासम्म उद्यमी भए ५ अिंक 
ददर्ने, ११ जर्ना िा सो भन्द्दा बहढ उद्यतम भए  
० अिंक ददर्ने।  

४ साझा सहुिधा केन्द्र 
(उद्यम घर) तर्नमायि गरे्न 
प्रस्ताहित जग्गा िा 
ठाँउको भौगोतलक 
अिस्था र सरुिाको 
णस्थतत।  

१० ५  प्रस्ताहित जग्गा िा ठाँउ प्राकृततक 
प्रकोपिान ितत र्नपगु्र्न ेर सरुिाको हिसािले 
सरुणित छ भन्द् र्ने लागेमा  १० अिंक ददर्न,े  
िासै प्राकृततक प्रकोप छैर्न िा सरुछा हितध 
अपर्नाउर्न सहकन्द्छ भने्न भयमा ५ अिंक ददर्न े
र प्राकृततक प्रकोपको र सरुिा सम्बणन्द्ध डर 
भए ० अिंक ददर्ने।  

५ साझा सहुिधा केन्द्र 
(उद्यम घर) तर्नमायिमा 
लागत रकम साझेदार को 
अिस्था । 

१० ५  ३ िा ३ भन्द्दा बढ  साझेदार भएमा १० 
अिंक ददर्न,े कुरै्न २ पिको मार साझैदार  
भएमा ८ अिंक ददर्न,े  एकल लगार्नी भएमा ५ 
अिंक ददर्ने।  

६ साझा सहुिधा केन्द्र 
(उद्यम घर) मा गररर्ने 

१० ५  उत्पाददत िस्त ु िा सेिाको बजारको कुर्न े
समस्या िदुैँर्न भन्द् र्ने अिस्था भएमा १० अिंक 
ददर्ने,  िस्त ु िा सेिाको बजार दठक दठकै 
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उत्पादर्न िा त्यिाबँान 
उपलब्ध गरार्र्ने सेिाको 
बजारको अिस्था । 

लागेमा ५ अिंक ददर्न,े  िस्त ु िा सेिाको 
बजार न्द्यूर्न देणिन्द्छ िा बजाररकरिमा 
समस्या देणिन्द्छ भर्न े० अिंक ददर्ने।  

७ साझा सहुिधा केन्द्र 
(उद्यम घर) तर्नमायिमा 
कुरै्न सामदुाहयक िर्न, 

स्थार्नीय सिंघ सिंस्था िा 
दाताले तर्नशलु्क णजन्द्सी 
सियोग गरे्न अिस्था । 

१० ५  णजन्द्सी सियोग िरु्न े तर्नधो भएमा १० अिंक 
ददर्ने, कुरै्न तर्नकायबान तर्नशलु्क णजन्द्सी 
सियोग िरु्ने कुरा सतुर्नणश् चत र्नभएको 
अिस्थामा ५ अिंक ददर्ने।   

८ साझा सहुिधा केन्द्र 
(उद्यम घर) मा उद्यम 
सञ् चालर्न गर्नय ईच्छुक 
उद्यमीिरुको उद्योग दताय 
भर्सकेको िा िरु्न 
बाकी।   

१० ५  आफ्र्नो एकल िा साझेदार मा उद्यम दताय 
गरेका उद्यमी भएमा १० अिंक ददर्न,े  केहि 
उद्यमीको उद्यम दताय भईसकेको र केहिको 
िरु्न बाकी भए ७ अिंक ददर्न ेर भरिर सजृर्ना 
भएको िा उद्यम दताय गर्नय बाकी भएका 
उद्यमीिरु भएमा उद्यम दताय गर्नय उद्यतम 
ईच्छुक भएमा ५ अिंक ददर्ने।  

९ उद्यमीिरुको लैहङ्गक तथा 
जात जाततको अिस्था।  

१० ३  साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) मा उद्यम 
गर्नय चािर्न ेउद्यमीिरु मध्ये सबैजर्ना महिला, 
जर्नजातत िा दतलत भएमा १० अिंक ददर्न,े  
५० प्रततशत  सदस्यिरु महिला,  जर्नजातत 
र दतलत उद्यमी भए ५ अिंक ददर्ने र अन्द्य 
अिस्थामा ३ अिंक ददर्ने।  

१० साझा सहुिधा केन्द्र 
(उद्यम घर) तर्नमायिको 
लातग तयार गररएको 
लागत र्यण् नमेन रकमको 
१ प्रततशत रकम 
उद्यमीले ममयत सम्भार 
कोषमा राख्न मन्द्जरु िा 
र्नामन्द्जरु।  

१० १०  मन्द्जरु भए १० अिंक ददर्न े अन्द्यथा ० अिंक 
ददर्ने।  

                     जम्मा  १०० ५०   
 तर्न्कषय :  

मातथको मूल्याङ्कर्नमा कणम्तमा ५० अिंक प्राप् त भएमा साझा सहुिधा केन्द्र ( उद्यम घर) को लातग सम् भाव्य िरु्ने 
तर ५० अिंकभन्द्दा कम अिंक प्राप् त भएमा त्यस्तो स्थार्नमा साझा सहुिधा केन्द्र सम्भि र्निरु्ने।प्रश्न र्निं १० को 
सम्बन्द्धमा लागत ईहिमेन रकमको १ प्रततशत रकम उद्यतमले ममयत सिंभार कोषमा राख्न र्नामन्द्जरु भयमा 
जतत सकैु अिंक प्राप्त गरेको भयतापतर्न साझा सहुिधा केन्द्र तर्नमायिमा सियोग गर्नय र्निरु्ने।  

  

   

अर्नसूुची -३ 

(दफा ५ (ि) सगँ सम्बणन्द्धत) 
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प्रस्तािर्ना तयार गरे्न फाराम 
 

 

साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायिको लातग तयार गररएको प्रस्तािर्ना 
 

१. साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) को प्रस्ताहित र्नाम :   
 

२.  साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) मा सञ् चालर्न गररर्ने उद्यमको र्नाम : 
 

३. प्रस्ताि पेश गरे्न सिंस्था/समूिको हििरि : 
क्र. सिं. हििरि  

क. सिंस्था/समूिको र्नाम  

ि. णजल्लाको र्नाम  

ग. पातलकाको र्नाम  

घ. िडा र्निं.  

ङ. गाँउ/नोलको र्नाम  

च. सम्पकय  व्यणक्तको र्नाम   

छ. सम्पकय  व्यणक्तको  फोर्न/मो.   

ज. सिंस्था/समूि दताय भएको भए किाँ दताय भएको 
िो त्यसको हििरि र दताय र्निं. 

 

 

४. प्रस्तािर्ना पेश गरे्न सिंस्था/समूिको प्रकार :  

क्र.सिं. सिंस्था/समूिको हििरि/प्रकृतत तल कुरै्न एक ठाउँमा  Tick ()  लगाउर्न े

क. लघ ुउद्यमीले स्थापर्ना गरेको सिकार  सिंस्था  

ि. णजल्ला स्तर य लघ ुउद्यमी सिंघ  

ग. र्नगर िा पातलका स्तररय लघ ुउद्यमी सिंघ  

घ. लघ ुउद्यमी समूि  

ङ. अन्द्य (िलुाउर्ने) 
 

5.  साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायि गर्नुयको उद्देश्यिरु :   
 

 

6.  साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायि गररर्ने स्थार्नको िस्तणुस्थतत/समस्या हिश् लेषि/औणचत्य:  
 

 

७.   साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायि भएपतछ प्राप् त िरु्ने आशाततत उपलणब्धिरु :  
 

 

८.  साझा सहुिधा केन्द्र(उद्यम घर)तर्नमायिबान प्रत्यि र अप्रत्यि फाईदा पगु्र्ने अर्नमुातर्नत जर्नसिंख्या: 
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क्र.सिं. फाईदा पगु्र्न े
घरधरु  
सिंख्या 

जर्नसिंख्या 
महिला परुुष 

१. प्रत्यि फाईदा पगु्र्न े (प्रत्यि रोजगार  सजृर्ना िरेु्न, 

मरु्नाफाको हिस्सेदार ) 

   

 २. अप्रत्यि फाईदा पगु्र्न े    (आिंणशक रोजगार  प्राप् त 
गरे्न, कच्चा पदाथय तबक्री तबतरि गर्नय सक्रे्न ) 

   

 र्नोन:- अप्रत्यि फाईदा कसर  िनु्द्छ छोनो ब्याख्या : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ... 

9. साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तयार िरु्न लाग्र्न सक्र्ने अर्नमुातर्नत अितध :  
 

  

 

१0.  साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तयार िरु्न लाग्र्ने अर्नमुातर्नत बजेन : 
  (प्राहितधक कमयचार को तडजाईर्न र्यण् नमेन गर्नुय पिूय अर्नमुार्न गररएको ) 

क्र.सिं. िचयको हििरि 

अर्नमुातर्नत िचय रु. 
मेड्पा शसतय  

बजेनबान रु. 
पातलका िा िडासँग अर्नरुोध 

गररएको सियोग रु. 
अन्द्य तर्नकायको सियोग 

(यदद भएमा  )  रु. 
१.     

२.     

३.     

४.     

५.     

६.     

जम्मा :    

हितभन्द् र्न श्रोतबान जम्मा :    
 

र्नोन:-  सामदुाहयक िर्न, िडा कायायलय र अन्द्य कुरै्न तर्नकायबान हितभन्द् र्न सामाग्रीिरु जस्तै:- 
काठ, ढुङ्गा, मानो तसमेन्द्न, रड आदद तर्नशलु्क प्राप् त िरेु्न भए सो को हििरि र 
अर्नमुातर्नत रकम तल िलुाउरे्न :  

११.  साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) मा उद्यम सञ् चालर्न गर्नय ईच्छुक उद्यमीिरुको हििरि : 
 

क्र. 
सिं. 

उद्यमीको र्नाम, थर मो./फोर्न र्निं. 
पररिाररक जर्नसिंख्या उद्यमीको 

दस्तित महिला परुुष जम्मा 
१.       

२.       
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३.       

४.       

५.       

६.       

७.       

८.       

९.       

१०.       

                                         जम्मा :     

  
 

१2.  यस प्रस्तािर्नासँग सिंम्लग्र्न गररएका अन्द्य कागजातिरुको हििरि : 
 

क्र. 
सिं. 

कागजातको हििरि 
छ । 

Tick (✓)लगाउर्न े

छैर्न ्। 

Tick (✓) र्नलगाउर्न े

१. 
सम्बणन्द्धत िडा कायायलयबान साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) 
स्थापर्नाको लातग तोहकएको स्थार्न उपयकु्त छ र यसमा िडा 
कायायलयको सियोग/समथयर्न छ भतर्न ददएको    तसफाररस पर।  

 
 

 

२. सम्बणन्द्धत िडा कायायलयबान लागत साझेदार  गर्नय सहकर्ने भतर्न 
ददएको मर्नसाय पर  । 

  

३. 

यदद कुरै्न व्यणक्तको जग्गामा साझा सहुिधा केन्द्र ( उद्यम घर)  
स्थापर्ना गर्नय लातगएको िो भर्ने जग्गाधर्नीले  कणम्तमा १० बषयको 
लातग तर्नशलु्क िा भाडामा जग्गा ददर्न गरेको मन्द्जरुरर्नामा पर र 
त्यस जग्गाको लालपजुायको प्रतततलपी ।  

  

४. 

सामदुाहयक िर्न, सिकार , समाजसेिी िा अन्द्य कुरै्न सिंघ सिंस्थाले 
साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) स्थापर्नाको लातग तर्नशलु्क कच्चा 
पदाथय िा र्नगद सियोग गर्नय ईच्छुक देणिएको भए त्यसको 
आशय िा प्रततबिता पर।  

  

५. 

प्रस्तािर्ना पेश गरे्न समूि/सिंस्था/सिकार /उद्यमीको छोनो 
सिंस्थागत हििरि (समूि दताय भएको िा र्नभएको, दताय भएको भए 
किाँ र कहिले भएको, दताय र्निं., समूि िा सिंस्थाको चल अचल 
सम्पतत, सदस्य सिंख्या, जात जाततको अिस्था  आदद िलु्र्ने हििरि) 

  

६. अन्द्य केहि थप भए सिंलग्र्न गरे्न।    
१3.  साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) को प्रस्तािर्ना तयार गर्नयको लातग सियोग परु् याउर्न े उद्यम 

हिकास सिजकताय िा तोहकएको कमयचार को र्नाम, पद  र सम्पकय  हििरि :  

र्नाम : 
पद : 
सम्पकय  मो./फोर्न र्निं.:  
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_____________________________________________________________________________________

_______ 

 

पातलकाको तफय बान भरे्न 
(कायायलयमा प्राप् त प्रस्तािर्नालाई अध् ययर्न गर  आफ्र्नो िस्ततलणित राय िा तर्नियय ददरे्न) 

 

 

क.  मेड्पा फोकल व्यणक्तको राय : 
ि. उद्यम िेरे्न मिाशािा/शािा प्रमिुको राय : 
ग. प्रमिु प्रशासकीय अतधकृतको तर्नियय ( पातलकाको प्राहितधक कमयचार ले तयार गरेको बजेन 

र्यण् नमेन र र्नक्शा सहितलाई ध्यार्न ददई यो प्रस्ताि स्िीकृत िा अस्िीकृत गरे्न ) :  
 

 
अर्नसूुची -४ 

(दफा ५ ( च) सगँ सम्बणन्द्धत) 

पातलका र साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायि तथा सञ् चालर्न सतमतत बीच िरु्न े
सम्झौताको र्नमूर्ना  

   

साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) तर्नमायि सम्बणन्द्ध भएको दईु पिीय सम्झौता 
 

 यस ... ... ... ... ... मिार्नगरपातलका/उपमिार्नगरपातलका/ र्नगरपातलका/गाउँपातलका र तर्नमायि 
तथा व्यिस्थापर्न सतमतत बीच यसै पातलकाको िडा र्निं. ...  को ... ... ... ...  भन्द् र्ने स्थार्नमा गररबीको 
रेिामतुर्नका लघ ु उद्यमीिरुको उद्यम व्यिसाय सञ् चालर्न गर्नय सिज िातािरि सजृर्ना गरे्न उद्देश्यले 
एक साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) (यस पतछ उद्यम घर भतर्नर्ने) तर्नमायिको लातग तलका बुदँािरुमा 
सिमत भई यो सम्झौता सम्पन्द् र्न भएको छ।  

  

(क) उद्यम घरको र्नाम ... ... ... ... ... ... ... ... ... साझा सहुिधा केन्द्र (उद्यम घर) 
रिर्नछे। 

(ि) उद्यम घर तर्नमायिको लातग योगदार्न मेड्पा शसतय बजेनबान रु. ... ... ... मिार्नगरपातलका/ 

उपमिार्नगरपातलका/र्नगरपातलका/गाउँपातलकाबान रु. ... ... ... िडा र्निं. ... ... को 
कायायलयबान रु. ... ... ... (अन्द्य दाता भए िलुाउर्ने गर ) जम्मा रु. ... ... ... अिरेपी 
... ... ... ... ... िरु्नेछ।  

(ग) यो उद्यम घर तर्नमायि तथा व्यिस्थापर्न सतमततले यस उद्यम घरको तर्नमायि सम्पन्द् र्न गर्नयको 
लातग लाग्र्ने रकमको १ प्रततशत बराबर रकम र्नगदै सिंकलर्न गर  उद्यम घर तर्नमायि तथा 
व्यिस्थापर्न सतमततले र्नणजकको बैंकमा यसै सतमततको र्नाममा िाता िोल  उद्यम घर ममयत 
सम्भार कोषको रुपमा जम्मा गर्नुय परे्नछ।यदद कुरै्न सदस्यसँग यसको लातग र्नगद अभाि 
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भएमा त्यिंि  रकम बराबर श्रमदार्न ददर्न सहकर्न े छ।यसर  ददएको श्रमलाई र्नगरपातलकाले 
र्नगदमा रुपान्द्तरि गर  ममयत सम्भार कोषमा जम्मा गररददर्नेछ।उद्यम घरमा उद्यम सञ् चालर्न 
शरुु भएको महिर्नादेणि त्यसमा उद्यम सञ् चालर्न गरे्न प्रत्येक उद्यमीले मातसक रु.१००/- 
यसै कोषमा जम्मा गदै जार्न ुपरे्नछ।  

(घ) उद्यम घरको तर्नमायि सम्पन्द् र्न भएको २ िप् तातभर यस पातलकाले गरार्र्ने साियजतर्नक लेिा 
पररििमा सहक्रय सिभागी िरु्न ु उद्यम घर तर्नमायि तथा व्यिस्थापर्न सतमततको 
पदातधकार िरुको कतयव्य िरु्नछे। 

(ङ) उद्यम घर तर्नमायि गरे्न क्रममा आिश्यकता अर्नसुार यस पातलका र सम्बणन्द्धत िडा 
कायायलयमा समन्द्िय गरे्न णजम्मेिार  उद्यम घर तर्नमायि तथा व्यिस्थापर्न सतमततको 
पदातधकार िरुको िरु्नेछ। 

(च) उद्यम घर तर्नमायिको लातग आिश्यक सामाग्री िररदमा उद्यम घर तर्नमायि तथा व्यिस्थापर्न 
सतमततको कुरै्न एक जर्ना प्रतततर्नतध उपणस्थत भई सिभातगता जर्नाउर्न ुपरे्नछ। 

(छ) उद्यम घर तर्नमायि गरे्न क्रममा त्यससँग सम्बणन्द्ध कुरै्न गरु्नासो भएमा यस पातलकाको प्रमिु 
प्रशासकीय अतधकृतलाई तसधै सम्पकय  गर  तलणित िा मौणिक जार्नकार  गराउर्न सहकर्नेछ। 

(ज) कुरै्न कारििश उद्यम घर उपयोगमा आउर्न र्नसकेको ठिरेमा सम्बणन्द्धत िडा कायायलयबान 
अन्द्य उद्यमीिरुलाई यो उद्यम घर िस्तान्द्तरि गर्नय सहकर्नेछ। 

 

 
________________________ 

अध्यि 

उद्यम घर तर्नमायि तथा व्यिस्थापर्न 
सतमतत 

तमतत:- ... ... /.../... 
 

 
___________________________ 

प्रमिु प्रशासकीय अतधकृत 

... ... ... ... पातलका 
तमतत:- ... ... /.../... 

  

 सािीिरु :-  

 
_______________ 

र्नाम:- ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... .... ... ... ...  

तमतत:- ... ... .../.../... 

 
____________________ 

र्नाम:- ... ... ... ... ... ... ... ... 
 पद:- ... ... ... 
तमतत:- ... ... .../.../... 

 


