
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तावना  

कोभिड–१९ ववश्वव्यापी संक्रमणको कारण उत्पन्न असहज पररस्थभतले हरेक मलुकुको अथथतन्त्र र समग्र 
शासन प्रवक्रयामा पभन गम्िीर असर पारेको छ । खाडी मलुकु तथा भछमकेी राष्ट िारतबाट बेरोजगार 
िएर यवुाहरु लाखौ यवुाहरु नेपाल फकथ दैछन िन ेववश्वव्यापी महामारीको अवस्थामा अनौपचाररक क्षेरको 
रोजगारीमा रहेका श्रभमकलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभतकुल प्रिाव पारेको ववषम पररस्थतीमा आभथथक पनुथउत्थान 

 

बन्न्त्दपरु गाउँपाभलका 
बन्न्त्दपरु गाउँपाभलकाद्वारा प्रकान्शत राजपर 

खण्ड: ४    संख्या: ८  भमभत: २०७७/०३/२५ 
 िाग २ 

बन्न्त्दपरु गाउँपाभलका 

गाउँ कायथपाभलका कायाथलयको सचुना 

 

बन्दिपुर गाउँपान्िकाको रोजगार कोष (सञ्चािन तथा व्यवस्थापन) 

काययन्वन्ि, २०७७ 
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गनथ उजाथन्शल श्रमशक्तीको लाभग स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत तथा जनशक्तीको उपयोग गदै यही 
रोजगारीको अवसर शृ्रजना गदै गररबी न्त्यभुनकरण गनथ रोजगारीको हक सम्बन्त्धी भनयामावली २०७५ को 
दफा १६, बन्न्त्दपरु गाउपाभलकाको रोजगारी सम्बन्न्त्ध कायथववभध २०७६ पररच्छेद ८ को दफा १६ 
अनसुार यस बन्न्त्दपरु गाउँपाभलकाले देहाय बमोन्जमको रोजगार कोष (सँचालन तथा व्यवस्थापन) 
कायथववधी २०७७ बनाएको छ। 

पररच्छेद-१ 

प्रारम्ि 

१. सन्म्क्षप्त नाम र प्रारम्ि : यस कायथववधीको नाम रोजगार कोष सँचालन तथा व्यवस्थापन कायथववधी 
२०७७ रहेको छ । 

२. यो कायथववधी आभथथक वषथ २०७७।७८ बाट लाग ुहनुेछ । 

३. पररिाषा: भबषय वा प्रसंगले अको अथथ नलागेमा यस कायथववधीमा 
(क) कायथक्रम िन्नाले बन्त्दीपरु गाउँपाभलकामा लाग ुिएको रोजगार कायथक्रम सम्झन ुपछथ । 

(ख) गाउँपाभलका िन्नाले बन्त्दीपरु गाउँपाभलकालाइ सम्झन ुपछथ । 

(ग) रोजगार सेवा केन्त्र िन्नाले प्रधानमन्त्री रोजगार कायथक्रम संचालन भनदेन्शका बमोन्जम बन्त्दीपरु 
गाउँपाभलकामा स्थापना िएको सेवा केन्त्र सम्झनपुछथ ।  

(घ) लन्क्षत वगथ िन्नाले कायथक्रम लाग ुहनु ेक्षेरमा बसोबास रहेको भबपन्न पररवारको श्रम गनथ सक्ने 
यवुा भिरका रोजगार सेवा केन्त्रमा सनु्चकृत िइ पररचयपर प्राप्त बेरोजगार सदस्य सम्झनपुछथ । 

४. रोजगार कोष  (सँचालन तथा व्यवस्थापन) कायथववधी को उदेश्यहरु : कायथववभधको उदेश्य देहाय 
बमोन्जमको हनुेछ । 

(क) वैदेन्शक रोजगारीबाट फकेका यवुाहरुलाई उभनहरुले भसकेका भसप तथा प्रववभधको प्रयोग गदै 
स्वरोजगार बन्न सहयोग गने 

(ख) लन्क्षत ्बगथका श्रम गनथ सक्ने इच्छुक व्यन्क्तलाई रोजगार तथा आयआजथन अवसर प्रदान गने। 

(ग) दक्ष तथा सक्षम जनशन्क्त तयार गरर स्वरोजगारको बाताबरण शृ्रजना गने । 

 

५. कोषको स्थापनााः कोभिड १९ का कारण वैदेन्शक रोजगारीबाट फकेका दक्ष जनशक्ती लाई स्वदेशमै 
रोजगारी प्रदान गनथ, अदक्ष तथा अधथदक्ष जनशक्तीलाई ववभिन्न भसपमलुक ताभलमहरु प्रदान गरर दक्ष 
बनाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गनथ तथा आवश्यक अनसुार स्वरोजगार बन्नका लाभग सहयोग पयुाथउन 
रोजगार कोषको स्थापना हनुेछ । 

६. कोषमा देहाय बमोन्जमको रकम हनुेछ । 

(क) बन्न्त्दपरु गाउँपाभलकाबाट प्राप्त हनुे रकम 

(ख) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम 

(ग) प्रदेश तथा अन्त्य संघ सस्था वा कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 
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पररच्छेद-२ 

गठन र अनगुमन 

 

७. सभमभत गठनाः (१) कोष संचालक सभमभत : रोजगार कोष संचालनको लाभग गाउँपाभलका अध्यक्षको 
नेत्ततृ्वमा तपन्शल बमोन्जमको कोष संचालक सभमभत गठन गररने छ । 

 गाउँपाभलकाको अध्यक्ष -    संयोजक  
 गाउँपाभलकाको उपाध्यक्ष -   सह-संयोजक 

     प्रशासकीय अभधकृत  -    सदस्य   
 गाउँपाभलकाका लेखा अभधकृत -  सदस्य  
 रोजगार संयोजक-     सदस्य सन्चव  

 

(२) अनगुमन सम्बन्न्त्ध व्यवस्था:  बन्न्त्दपरु गाउँपाभलकाको रोजगार सम्बन्त्धी कायथक्रम (रोजगार 
कोष)बाट सँचाभलत रोजगारमलुक योजनाहरु तथा अनदुान प्राप्त गरर उद्यमी बनेका लािग्राहीहरुले 
अनदुान रकमको दरुुपयोग गरे नगरेको ववषयमा अनगुमन गनथका लाभग तपन्शल बमोन्जमको 
अनगुमन सभमभत गठन गररने छ । 

 गाउँपाभलका उपाध्यक्ष वा भनजले तोकेको व्यन्क्त (१ जना)-   संयोजक 

 अध्यक्षले तोकेको व्यन्क्त (१ जना)-     सदस्य  
 प्रमखु प्रशासकीय अभधकृत वा योजना शाखा -    सदस्य 

 सम्बन्न्त्धत सभमभतको प्रभतभनधी (१ जना) -     सदस्य 

 उद्ममी रहेको वडाका वडा अध्यक्ष -      सदस्य 

पररच्छेद ३ 

प्रवक्रया 
८. कायथक्रम संचालन प्रकृयााः रोजगार कोषमा रहेको रकमबाट कायथक्रम सँचालन गदाथ आवश्यकता 

अनसुार दइु वटा ववभध तथा मोडलमा गररनछे । 

(१) रोजगार तथा भसपमलुक ताभलम सम्बन्त्धी 
(क) प्रधानमन्त्री रोजगार कायथक्रम सँग समन्त्वय गरेर थप बजेट यस न्शषथकबाट ववभनयोजना गरर 

सचुीकृत बेरोजगारलाइ रोजगार ददने गरर कायथक्रम सँचालन गररनेछ  
(ख) त्यस्तै गाउँपाभलकाको वावषथक नीभत तथा कायथक्रममा परेका योजनाहरुलाई आवश्यकता 

अनसुार बजेट थप गरर उपयकु्तताको आधारमा खचथ गररनेछ ।  
(ग) कायथक्रम सँचालन गदाथ कामका लाभग पाररश्रभमकमा आधाररत सामादायीक आयोजना 

सँचालन तथा व्यवस्थापन कायथववधी २०७६ अनसुार सँचालन गररनेछ ।  
(घ) वडा माफथ त माग भसफाररस िई आएका भसपमलुक ताभलमहरु बजार मागको आधारमा 

सँचालन गररने छ साथै On the job training ताभलम समेत सँचालन गनथ सकनेछ । 

(२) स्वरोजगार सम्बन्त्धी 
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(क) प्रस्ताव आह्वान : १८ वषथ पूरा िई ४० वषथ ननाघेका यवुाहरुले रोजगार कोषबाट अनदुान 
प्राप्त गरी स्वरोजगार बने्न कायथक्रममा सहिागी हनु ईच्छुक यवुाहरुको लाभग स्थाभनय संञ्चार 
माध्यम पर पभरकामा सचुना प्रकान्शत गरी गाउँपाभलकामा पेश गने गरी प्रस्ताव आह्वान 
गररने छ । 

(ख) सचुना सावथजभनक िएको ३५ ददन भिर कायथक्रममा सहिागी हनु चाहने यवुाले संन्क्षप्त 
कायथ योजना, आफूले गनथ चाँहेको काम, पेशा, व्यवसाय, अनमुाभनत लागत, थप रकम आवश्यक 
पने िए त्यसको श्रोत, सम्िाववत आए समेत खलुाएर वडा अध्यक्षको भसफाररस सवहत आवेदन 
ददन ुपनेछ ।  

(ग) यस्तो भनवेदन उपर आवश्यक छानभबन गरी उन्चत ठहररएका भनवेदक यवुाहरुलाई सामवुहक 
रुपमा िेला गरी कायथक्रमको उदे्दश्य र संचालन भबधी बारे जानकारी तथा अभिमनु्खकरण 
प्रदान गररने छ । 

(घ) तोवकएको संख्या िन्त्दा बवि आवेदन पनथ आएमा पवहलो आउनेलाई प्राथभमकता ददने 
आधारमा अनदुान ददईनेछ । 

(ङ) कायथक्रममा सहिाभगताका लाभग आवेदन ददने यवुा बन्न्त्दपरु गाउँपाभलकाको स्थायी बाभसन्त्दा 
िई १८ वषथ देन्ख ४० वषथ भिरका हनुपुनेछ । 

(च) यस कायथक्रम अन्त्तगथत सहिागी यवुाले पररयोजना यसै गाउँपाभलका भिर मारै संचालन गनथ 
पाउनेछन।्  

(छ) गाउँपाभलकाबाट १ पटक आभथथक अनदुान भलई सकेको व्यक्ती यो योजनामा सामेल हनु 
पाउने छैनन ्। 

 

पररच्छेद- ४ 

ववववध 

९. प्राथभमकता ददन ु पने: अवहले ववषम पररन्स्थभतमा वैदेन्शक रोजगारीबाट फवकथ एका स्वदेशमा नै 
रोजगारी गमुाएका मवहला, दभलत, अपाङ्ग, सनु्चकृत बेरोजगारहरुलाई प्राथभमकता ददईनेछ । 

१०. अनदुान िकु्तानी प्रकृया  

(क) प्राप्त आवेदनहरुको पररक्षण पभछ तत्काल उपयकु्त देन्खएका पररयोजनाका लाभग १ साता भिरै 
पवहलो वकस्ता ( २५ हजार रुपैयाँ ) प्रदान गररने छ । कामको प्रगभतको आधारमा बाँकी (२५ 
हजार रुपैयाँ ) ३ मवहना भिर प्रदान गररनछे । 

(ख) न्शप भसकेर काम गने चाहाना राख्न ेआवेदकको हकमा गाउँपाभलकाले भबभिन्न संघसंस्थाहरुको 
सहयोगमा आवश्यक ताभलमको व्यवस्था गरे पभछ मार यस्तो अनदुान उपलब्ध गराउनेछ । 
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(ग) वडाको अनगुमनको संचालक सभमभतले कायथक्रम अनगुमनको लाभग वडा सभमभतलाई भनदेशन 
गनेछ । सम्बन्न्त्धत वडा अध्यक्षको नेततृ्वको सभमभतले अनदुान भलएको पररयोजनाको अनगुमन 
गरी गाउँपाभलका अध्यक्षलाई प्रभतवेदन ददनछे । 

११. दरुुपयोग हनुबाट रोक्ने : यस्तो अनदुान दरुुपयोग हनुबाट रोक्न गाउँपाभलकाको उपयकु्त 
उपायहरुलाई अपनाउन सक्नेछ । यसरी अनदुान भलएर दरुुपयोग गनेका हकमा भनजलाई 
गाउँपाभलकाले ददने सवुवधाबाट बन्ञ्चत गनथ सवकने प्रावधान सवहत उल्लेख गरेर करार परमा हस्ताक्षर 
गनथ लगाईनेछ । 

१२. रोजगार कोषमा योगदान गनुथपने : एकपटक अनदुान पाईसकेको यवुाले गाउँपाभलकाको यवुा 
रोजगार कोषमा न्त्यनुतम योगदान गनुथपने छ । यसका लाभग अनदुान भलएको यवुाले आफ्नो वभगथय 
हैसीयत अनसुार पाँच बषथमा आफ्नो दायीत्व अनसुारको रकम दान्खला गनेछन । यसरी रोजगार 
कोषमा जम्मा गदाथ पाँच बषथमा प्रभतवषथ ३ हजारका दरले (१५ हजार) जम्मा गनुथपनेछ । यसरी 
हरेक बषथ गाउँपाभलकाले भनन्ित अनदुान उक्त कोषमा जम्मा गने र अनदुानमा काम गरेका 
यवुाहरुले पभन भनन्स्चत योगदान गदै जान ेक्रममा गाउँमा रोजगारलाई सहयोग गने एउटा स्थायी 
कोष बने्न छ । 

१३. अवधी : कायथक्रमको प्रिावकाररता हेरी कोष संचालक सभमभतको भसफाररसमा गाउँपाभलकाले 
कायथक्रम स्थभगत गनथ सक्नेछ । 

१४. कायथववधी संशोधन तथा पररमाजथन : बन्न्त्दपरु गाउँपाभलकाले यस कायथववधीमा आवश्यक पररमाजथन 
एवम संशोधन गनथ सक्ने छ । 
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अनसुचुीहरु 

अनसुचुी १-  बेरोजगार व्यक्तीमा सनु्चकृत हनु रोजगारीको हक सम्बन्त्धी भनयमावलीको अनसुचुी १मा रहेको 
भनवेदन  

अनसुचुी २-  रोजगार कोषबाट सँचालन हनुे उद्यम ववकास कायथक्रम सँचालनको लाभग प्रस्ताव आव्हान 
सम्बन्त्धी सचुना 

अनसुचुी ३-  अनदुान सहयोगको तथा ताभलम प्राप्तको लाभग ददईने आवेदन  पर 

अनसुचुी ४-  सँन्क्षप्त व्यवसायीक कायथयोजना  

अनसुचुी ५-  कायथक्रमको सम्झौता पर 

अनसुचुी ६-  उद्यमी तथा भसपमलुक ताभलमको लाभग छनौट गदाथ अपनाईन ेमलु्याँनका आधारहरु 

अनसुचुी ७-  उद्यमीले पठाउन ेप्रगती वववरणको िाँचा  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

आज्ञाले 

नामाः नरहरर सापकोटा 
प्रमखु प्रशासवकय अभधकृत 
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अनसुचुी २ 

रोजगार कोषबाट सँचालन हनुे उद्यम ववकास कायथक्रम सँचालनको लाभग प्रस्ताव आव्हान सम्बन्त्धी सचुना 
 

स्वरोजगार कायथक्रम, (रोजगार कोष) वाट सञ्चालनको लाभग प्रस्ताव आह्वान सम्बन्त्धी सूचना को िाँचा 
स्वरोजगार कायथक्रम सञ्चालनको लाभग प्रस्ताव आह्वान सम्बन्त्धी सूचना 

 

प्रथम पटक प्रकान्शत भमभत  .................................... 
 

यस कायाथलयको आ.व. २०..../....... को वावषथक स्वीकृत कायथक्रम अनसुार बेरोजगार यवुाहरुलाई स्वरोजगार 
(रोजगार कोष) माफथ त स्वरोजगार प्रवथद्धन गने कायथक्रम रहेको हुँदा इच्छुक १८ देखी ४० वषथ उमेरमा अधथ 
वेरोजगार/बेरोजगार यस गाउँपाभलकामा स्थानवय वसोवास गने यवुाहरुले पेश गने गरी यो सचुना प्रकान्शत गररएको 
छ । यो सचुना प्रथम पटक प्रकाशन िएको भमभतले ३५ ददन भिर तोवकएको िाचँामा अनसुारको आवेद 
फाराममा दरखास्त ददनपुनेछ । 

 

पनुिाः आवेदन साथ तपन्शल अनसुारका कागजाहरु संलग्न राख्न समेत यसै सचुना द्धारा सनु्चत गररन्त्छ ।  

१. अनसुचुी ३ अनसुारको आवेदन फाराम  

२. अनसुचुी ४ अनसुारको संन्क्षप्त कायथयोजना  

३. नेपाली नागररकताको प्रमान्णत प्रभतभलवप  

४. अन्त्य प्रमान्णत प्रमाण परहरु (ताभलम, शैन्क्षक योग्यता, अनिुव, जग्गा िाडा सम्झौतापर आदी ) को 
प्रभतभलवपहरु  

५. कायथववभध गाउँपाभलकाको वेवसाईट www.bandipurmun.gov.np मा हेनथ सवकनेछ ।  

६.थप जानकारीका लाभग सम्पकथ  :-     र इमेल :- info@bandipurmun.gov.np  

 
नोट:- यस सचुनामा उल्लेख िए वाहेकका ववषयमा प्रचभलत काननु र गाउँ कायथपाभलकको भनणथय वमोन्जम 
हनुेछ। 
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अनसुचुी ३ 

अनदुान सहयोगको लाभग ददईने आवेदन पर 

 

श्रीमान ्कायाथलय प्रमखु ज्य,ु  

बन्न्त्दपरु गाउँपाभलका  

गाउँ कायथपाभलकाको कायाथलय  

बन्न्त्दपरु तनहुँ ।  

ववषय :- अनदुान सहयोग उपलब्ध गराईददने वारे ।  

 

महोदय,  

मलाई उक्त अनदुान सहयोग प्राप्त गरी ............................................ कायथ गनथ भतव्र इच्छा िएकोले 
भनम्नानसुार कागजात राखी भनवेदन गदथछु । मैले अनदुान सहयोग प्राप्त गरेमा भनधाथररत प्रकृया अनसुार सम्वन्त्धीत 
गाउँपाभलका भिरै रही कायथ गनेछु । पनुि ःाः तपन्शल अनसुारका कागजातहरु यसै भनवेदन साथ संलग्न राखेको 
व्यहोरा समेत अनरुोध गदथछु ।  

तपन्शल   

१. अनसुचुी ३ अनसुारको संन्क्षप्त कायथयोजना  

२. नेपाली नागररकताको प्रमान्णत प्रभतभलवप  

३. गनथ चाहेको पेशा व्यवसाय सम्वन्त्धीत भनकायामा दताथ िएको प्रमाणको प्रभतभलवप  

४. अन्त्य प्रमान्णत प्रमाण परहरु (ताभलम, शैन्क्षक योग्यता, अनिुव, घरजग्गा िाडा सम्झौतापर आदी ) को 
प्रभतभलवपहरु  

५. वैदेन्शक रोजगारबाट फकेका यवुाहरुको हकमा पासपोटको प्रभतभलवप  

६. पररयोजनाको प्राववभधक तथा आभथथक प्रस्ताव  

७. पयाथवरणीय असरको न्त्यभुनकरण गने उपाय र जैववक सरुक्षा सम्वन्त्धी वववरण  

८. कायथक्रम कायथन्त्वयन गने प्रभतवद्र्धता  

 

     भनवेदक  

नाम :-  

दस्तखताः -  

ठेगाना :- 
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अनसुचुी ४ 

स्वरोजगार कायथक्रम ( रोजगार कोष) वाट अनदुान प्राप्त गनथको लाभग पेश गररने संन्क्षप्त व्यावसावयक 
कायथयोजना 

  
गनथ चाहेको पेशा व्यवसायको नाम :- 
सम्पकथ  नम्वर :-  
ठेगाना :- तनहुं न्जल्ला बन्न्त्दपरु गाउँपाभलका वडा नं. ........... टोल :-  
व्यवसावयक हनु गररने पेशा÷व्यवसायको कायथवववरण :- 
 

क्रस सँचालन गररने वक्रयाकलाप अपेन्क्षत 
अनदुान रु 

नीन्ज लगानी रु जम्मा लगानी रु 

     

     

     

 

पेशा व्यवसाय गने व्यवसावयले न्त्यनुतम अनदुान रकम बरावरको रकम प्रस्ताववत योजनामा समावेस गनुथपनेछ। 

१. पेशा/व्यवासयाको वकभसम :- 

३. पेशा/ व्यवसायको कुल लागत :- 

४. पेशा/व्यवसायवाट लािान्न्त्वत पररवार संख्या :- 

५. पेशा/व्यवसाय गरेको जग्गा को कुल क्षेरफल:- 

६. पेशा/व्यवसायका प्रयोग हनुे प्रववभध :- 

९. पेशा/व्यवसायको लाभग श्रमको व्यवस्थान :- 

क. पाररवाररक :- मवहला संख्या :- ................., परुुष संख्या :- .............. 

१०. उत्पाददत वस्तकुो वजार :- अपेन्क्षत वावषथक प्रभतफल :- 

रोजगार कोषबाट अनदुान प्राप्त गने तफथ बाट सवह गने :- 

नामाः संस्थाको छाप :- 

दस्तखत :- 

भमभत :- 
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अनसुचुी ५ 

कायथक्रमको सम्झौता पर 

 

स्वरोजगार कायथक्रम ( रोजगार कोष) वाट अनदुान प्राप्त गने लािग्राही संग कायथक्रम संचालनको लाभग गररन े
सम्झौता–पर 

 

बन्न्त्दपरु गाउँपाभलका माफथ त संचालन गररने चाल ुआ.व. .............. को स्वीकृत रोजगार कायथक्रम संचालन गने 

बन्न्त्दपरु गाउँ कायथपाभलकाको कायाथलय (यस िन्त्दा पछाडी पवहलो पक्ष िभनने), ववन्शष्टताको आधारमा छनौट 

िएका श्री ................................................ (यस िन्त्दा पछाडी दोश्रो पक्ष िभनने) बीच तपभसलका 

कायथक्रम संचालनका लागी दद्वपन्क्षय सम्झौता गरी बनु्झभलयौं ददयौं। 

 

१. पवहलो पक्षले दोश्रो पक्षलाई व्यवसाय संचालनको लाभग कायथयोजना अनसुार २ वकस्तामा कायथववभध 
अनसुार सामाग्री वा सोझै चके अनदुान स्वरुप उपलब्ध गराउने छ । 

२. दोश्रो पक्षले पवहलो पक्षबाट आफु स्वरोजगार हनुको लाभग अवलम्वन गने पेशा व्यवसायको लाभग 
आवश्यक प्राववभधक जानकारी प्राप्त गरी आफूले आवेदन गरे अनसुारको 
..................................................... व्यवसाय सञ्चालन गनेछ । 

३. पवहलो पक्षले भनयभमत रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गरे नगरेको अनगुमन गनेछन ्। 

४. यस सम्झौतामा उल्लेन्खत काम गदाथ आउन सक्ने कुनै पभन प्राकृभतक प्रकोप तथा अन्त्य आकन्स्मक 
ववपद्मा पवहलो पक्ष न्जम्मेवार हनुे छैन । 

५. यस सम्झौतामा उल्लेख िए िन्त्दा अन्त्य व्यहोराको हकमा प्रचभलत काननु बमोन्जम हनुेछ । 

 

पवहलो पक्ष दोश्रो पक्ष 

बन्न्त्दपरु गाउँपाभलका को तफथ बाट सवह    उद्यमी तफथ वाट सवह गनेको 

नाम           नाम  

 पद         पद 

दस्तखत              दस्तखत  

भमभत         भमभत  

सम्पकथ  फोन नं.       सम्पकथ  फोन नं. 
कायाथलयको छाप             औठाको छाप  

दायाँ   बायाँ 
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अनसुचुी ६ 

उद्यमी तथा भसपमलुक ताभलमको लाभग छनौट गदाथ अपनाईने मलु्यानँका आधारहरु 

क्रस द न आबेदकको नाम ठेगाना प्रस्ताववत कायथ 
योजना 
(४०) 

पेशा, व्यवसायको 
सम्िाव्यता उपयकु्तता 

(२०) 
 

अनुभव÷तालिम 

(१०) 
 

मवहला 
(१०) 

 
 

वैदेन्शक 
रोजगारवाट 
फकेको 
(१०) 

 

जैववक तथा 
पयाथवरन्णय 
सरुक्षा ववभध 

(१०) 

कुल प्राप्तांक 

(१००) 
 
 

           

           

           

 

मलु्याकंन सभमभतका पदाभधकारीहरुको  

 

नाम थर             नाम थर  

पद                 पद  

दस्तखत            दस्तखत  

भमभत                 भमभत  

 

नाम थर          नाम थर  

पद            पद  

दस्तखत           दस्तखत  

भमभत                 भमभत  
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अनसुचुी ७ 

उद्यमीले पठाउने प्रगती वववरणको िाचँा 
१. उद्यमी        २. सञ्चाभलत पेशा/व्यवसायको 

   नाम                        नाम  

    ठेगाना          ठेगाना  

३. आ.व.  

४. प्रगभत प्रभतवेदन अवभध 

क्रस कायथ वववरण लक्ष्य प्रगती आइपरेका 
बाधा 

समाधनको 
लाभग सझुाव 

      

      

      

 

प्रभत इकाई उत्पाददत पदाथथको स्थाभनय बजारको वववक्र मलु्य  

१. ......................... २. ..................................... ३. .......................................... 

उद्यभमको नाम  

दस्तखत  

भमभत  

ठेगाना 


