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sfo{ljlwsf] gfd M तिलोत्तमा नगरपातलकाको उद्यमशीलिा िथा नव प्रवितन कोष 
(संचालन) कार्तववति, 2077 

(Entrepreneurship and Innovation Fund (Conduct) Procedure, 2077) 

 

प्रस्िावनााः र्वुा उद्यमशीलिा िथा सामाजिक उद्यमशीलिा ववकास मार्त ि 
र्वुाहरुलाई उद्यमशील िथा प्रतिष्पिी बनाई उद्यमशील संस्कारको उिागार गनत, 
व्र्वसार्/उद्यम संचालन सम्बन्िमा िथा ववववि ववषर्मा नर्ााँ आववश्कार गनत 
मद्दि गनत, प्रतिर्ोतगिा िथा परुस्कारको माध्र्मबाट र्वुाहरुमा भएको 
रचनात्मकिालाई उिागर िथा प्रोत्सावहि गरै्द नववनिम सोचका उद्यमी सिृना गने 
र नववनिम उिोग व्र्वसार्को प्रवतद्धनमा टेवा परु्ातउने उद्दशे्र्ले नगरपातलकामा 
स्थापना भएको उद्यमशीलिा िथा नवप्रवितन कोषको संचालन सम्बन्िी कार्तववति 
बनाउन वाञ्छनीर् भएकोले, 
तिलोत्तमा नगरपातलकाको केही कानून ििुतमा गनत वनेको ऐन, 2074 को र्दर्ा 
3 ले दर्दएको अतिकार प्रर्ोग गरी तिलोत्तमा नगरकार्तपातलकाले र्ो कार्तववति 
बनाएको छ । 
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पररच्छेर्द 1 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः 
 (1) र्स कार्तववतिको नाम "तिलोत्तमा नगरपातलकाको उद्यमजशलिा िथा 

नव प्रवितन कोष (संचालन) कार्तववति, 2077" रहेको छ । 

 (2) र्ो कार्तववति कार्तपातलकाको बैठकबाट स्वीकृि भई स्थानीर् रािपत्रमा 
प्रकाजशि भएको तमति रे्दजि लागू हनुेछ । 

२. पररभाषााः ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथत नलागेमा र्स कार्तववतिमा, 
(क) "नगरपातलका" भन्नाले तिलोत्तमा नगरपातलका सम्झन ुपर्दतछ । 

(ि) "उद्यमजशलिा िथा नव प्रवितन कोष" भन्नाले "तिलोत्तमा 
नगरपातलकाको उद्यमजशलिा व्र्वसार् प्रवद्धतन िथा नवप्रवितन केन्र 
कार्तसंचालन कार्तववति, २०७७" को र्दर्ा ३ बमोजिम स्थापना भएको 
कोष सम्झन ुपर्दतछ । 

(ग) "कार्तपातलका" भन्नाले तिलोत्तमा नगरकार्तपातलका सम्झन ुपर्दतछ । 

(घ) "नगर प्रमिु" भन्नाले तिलोत्तमा नगरपातलकाको नगर प्रमिु सम्झन ु
पर्दतछ । 

(ङ) "नगर उप-प्रमिु" भन्नाले तिलोत्तमा नगरपातलकाको नगर उप-प्रमिु 
सम्झन ुपर्दतछ । 

(च) "प्रमिु प्रशासकीर् अतिकृि" भन्नाले तिलोत्तमा नगरपातलकाको प्रमिु 
प्रशासकीर् अतिकृि सम्झन ुपर्दतछ । 

(छ) "मूल्र्ाङ्कन सतमति" भन्नाले र्स कार्तववतिको र्दर्ा 6 बमोजिम गदठि 
सतमतिलाई सम्झनपुर्दतछ । 
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पररच्छेर्दाः 2 

कोषको स्थापना, उद्दशे्र् िथा कार्ातन्वर्न रणनीति 

३. कोषको स्थापनााः (१) नगरपातलकामा उद्यमशीलिा प्रवद्धतन गनत िथा 
नवप्रवितनीर् सोचलाई व्र्वसार्ीक रुपान्िरणमा सहर्ोग परु्ातउन एक 
उद्यमशीलिा िथा नवप्रवितन कोष रहनेछ ।कोषमा नगरपातलकाले प्रत्रे्क 
वषत वावषतक विेट मार्त ि रकम ववतनर्ोिन गरी िम्मा गनुतपनेछ । 

४. कोषको उद्दशे्र्ाः उद्यमशील सिमिा र व्र्वसार्ीक संभाव्र्िाको गहन 
अध्र्र्न ववश्लषेण गरी प्रतिष्पिातत्मक िथा िलुनात्मक लाभ दर्दने नववनिम 
प्रववति िथा सिृनजशलिाको उच्चिम प्रर्ोग गरी उद्योग व्र्वसार् सिृना र 
ववस्िारमा सहर्ोग परु्ातउने, नर्ााँ उद्यम व्र्वसार्को िोि गनत िलुा आव्वान 
गरी व्र्वसार्ीक सोच पत्ता लगाउन ु र त्र्स्िा प्रतिभाहरुलाइ अझ उत्प्ररेरि 
गनत हौसला प्रर्दान गरी त्र्ो सोचलाई उद्यम व्र्वसार्मा पररवितन गनुत र्स 
कोषको प्रमिु उद्दशे्र् रहको छ ।र्सका साथै र्स कोषका रे्दहार् 
बमोजिमका उद्देश्र्हरु रहेका छन ्। 

(क) नवीन सोचका साथ व्र्वसार् शरुु गरेका िथा गनत िोिेका 
नवप्रवितकहरुलाई वीउ पूिीको रुपमा रकम उपलब्ि गराई उनीहरुको 
व्र्वसार्लाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गनत सघाउ परु् र्ाउन े। 

(ि) नर्ााँ सोच प्रस्रु्टन गनत ववतभन्न प्रतिर्ोतगिाहरु संचालन गने । 

(ग) उत्कृष्ट सोचलाई व्र्वसार्ीकरण गनत आवश्र्क सहर्ोग गने । 

(घ) र्स कार्तववति अनरुुप छनौटमा परेका उद्यमीहरुलाई व्र्वसार् प्रवद्धतनमा 
सघाउ परु् र्ाउने, िस अन्िरगि 

• कोजचङ्ग, मेन्टरीङ्ग िस्िा विर्ाकलापको माध्र्मबाट उद्यमीको 
ववचार िथा सोचलाई व्र्सार्ीक र्ोिनामा रुपान्िरण गरी 
व्र्वसार्ीक र्ोिनालाई व्र्वसार्मा पररणि गने, 

• संचालनमा रहेको व्र्वसार्/उद्यमलाई थप व्र्वसार्ीक बनाइ 
उत्पार्दनलाई बिारसाँग िोतिदर्दने, उत्पार्दनलाई ब्रान्िीङ्ग गनत 
सघाउ परु् र्ाउने । 

• नववन सोच िथा प्रववतिलाई मिुतरुप दर्दन ववतभन्न उद्योगी व्र्वसार्ी 
िथा लगानीकिातहरुलाई आव्वान गने, तनरन्िर छलर्ल िथा 
भेटघाटको वािावरण तसितना गने . 
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५. कार्ातन्वर्न रणनीतिाः र्स कार्तिम कार्ातन्वर्न गर्दात रे्दहार्का रणनीति 
अवलम्वन गररनेछ । 

 १) नर्ााँ सोच प्रतिर्ोतगिााः स्थानीर् काम कािलाई तछटो छररिो र 
प्रभावकारी िररकाले सम्पन्न गराउने एंव स्थानीर् समस्र्ाहरुलाई श्रोि 
सािनहरुको उपभोग एंव प्रर्ोग गरी प्रभावकारी र प्रववतिर्कु्त िररकाले 
समािान गने नर्ााँ िररकालाई मखु्र् रुपमा नववनिम सोच भनेर 
िनाइनेछ । नगरका र्वुाहरु लगार्ि अन्र् समरु्दार्मा रहेका नर्ााँ 
सोचहरुलाई उिागर गनतका लातग ववतभन्न वविामा प्रतिर्ोतगिाहरु 
संचालन गररनेछ । 

  (क) प्रस्िाव आव्हान िथा छनौट चरण (Call for Proposal and 

Selection Stage) 

   र्स चरण अन्िरगि रे्दहार् बमोजिम विर्ाकलापहरु संचालन 
गररनेछ । 

• र्स कार्तिमका लजिि वगतहरुबाट नववनिम व्र्वसार्ीक 
परीर्ोिना प्रस्िावनाको आव्हान गने र मूल्र्ाङ्कन सतमतिले 
मापर्दण्िको आिारमा तनजिि संख्र्ालाइत छनौट गने, 

• छनौट भएका पररर्ोिनाहरुको ववस्ििृ व्र्वसार्ीक र्ोिना 
(Detail Business Plan) र दर्दगोपनाको र्ोिना सवहि 
प्रस्ििुीकरण गनत लगाउने, 

• तनजिि समर् सम्म ववषर्गि तबज्ञ िथा मेन्टरहरु मार्त ि 
मेन्टरतसप िथा परामशत सेवा प्रर्दान गने। 

  (ि) नवप्रवितनको कार्ातन्वर्नको अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन चरण 
(Innovation Implementation observations & 

EvaluationStage) 

• प्रस्ििुीकरण गरेको पररर्ोिनाको व्र्वसार्ीक र्ोिना 
अनरुुप व्र्वसार्मा प्रर्ोग भएको नववनिम सोच र 
सिृनात्मक प्रतिभाको अवलोकन िथा मूल्र्ाङ्कन गने । 
र्सरी मूल्र्ाङ्कन गर्दात प्रर्ोग भएको प्रववति त्र्समा भएको 
लगानी र त्र्सले उत्पार्दकत्वमा पारेको प्रभावलाइ समेि 
अध्र्र्न ववश्लषेण गने । 
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  (ग) नव प्रवितनकोषको  वविरणको चरण (Innovation Fund 

Distributions Stage) 

• मूल्र्ाङ्कन सतमतिको मूल्र्ाङ्कनलाइ आिार मानेर ववतभन्न 
वविाहरुमा सहभागीहरुलाइ परुस्कृि गने, 

• तनर्तमि अनभुव आर्दान प्रर्दान िथा सर्लिाको कथाहरु 
साटासाटा गने, 

• लगानीकिात िथा प्रतिविि उद्योगी व्र्वसार्ीहरुसाँग तनरन्िर 
भेटघाट िथा छलर्ल गने ।  

 

पररच्छेर्दाः 3 

मूल्र्ाङ्कन सतमतिको गठन, काम कितव्र् र अतिकार 

 
 

६. मूल्र्ाङ्कन सतमतिको गठनाः र्स कार्तिम संचालन गनतको लातग उद्यमशीलिा 
िथा नवप्रवितन कोष संचालन िथा व्र्वस्थापन सतमतिले रे्दहार् बमोजिमको 
एक मूल्र्ाङ्कन सतमति गठन गनेछ । 

क)  प्रमिु प्रशासकीर् अतिकृि    - संर्ोिक 

ि)  आतथतक ववकास सतमतिको संर्ोिक   - सर्दस्र् 

ग)  नगरिेत्रतभत्र गदठि व्र्वसार्ीक संघ/संगठनबाट  

 1 िना प्रतितनति      - सर्दस्र् 

घ)  उद्यम व्र्वसार् िेत्रमा लामो समर् अनभुव हातसल  

 गरेको ववषर् ववज्ञ 1 िना    - सर्दस्र् 

ङ)  नगरपातलकाले िोकेको शािा अतिकृि   -सर्दस्र् सजचव  

 

७. सतमतिको काम, कितव्र् र अतिकाराः सतमतिको काम, कितव्र् र अतिकार 
रे्दहार् बमोजिम हनुेछ । 

क)  र्दर्ा 8 को उपर्दर्ा 1 बमोजिम प्रकाजशि सूचना बमोजिम पेश हनु 
आएका आवेर्दनहरुको प्रारजम्भक छनौट गने । 

ि) प्रारजम्भक छनौटमा परेका आवेर्दकहरुलाई ववस्ििृ व्र्वसार्ीक 
परीर्ोिना प्रस्िावना िर्ार पाने सम्बन्िमा सचेिनामूलक अतभमूजिकरण 
कार्तिम संचालन गने व्र्वस्था तमलाउने । 
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ग)  छनौटमा परी सचेिनामूलक अतभमूजिकरण कार्तिममा सहभागी भएका 
आवेर्दकहरुलाई तनजिि समर् तनिातरण गरी नववनिम व्र्वसार्ीक 
परीर्ोिना प्रस्िावनाको लातग अनसूुची २ बमोजिम संजिप्त प्रस्िाव 
आव्हान गने । 

घ)  मापर्दण्िको तनिातरण गररसोही मापर्दण्िको आिारमा प्रस्िाव पेश गरेका 
तनजिि संख्र्ालाइत र्दोश्रो चरणको लातग छनौट गरी छनौट भएका 
पररर्ोिनाहरुको ववस्ििृ व्र्वसार्ीक र्ोिना (Detail Business Plan) 
र दर्दगोपनाको र्ोिना सवहि प्रस्ििुीकरण गनत लगाउने । 

ङ)  प्रस्ििुीकरण गरेको पररर्ोिनाको व्र्वसार्ीक र्ोिना अनरुुप 
व्र्वसार्मा प्रर्ोग भएको नववनिम सोच र सिृनात्मक प्रतिभाको 
अवलोकन िथा मूल्र्ाङ्कन गने । 

च) उपर्दर्ा (ङ) बमोजिम अवलोकन िथा मूल्र्ाङ्कन गरी परुस्कार 
(अनरु्दान)को लातग अजन्िम छनौट गरी परुस्कारको लातग उद्यमशीलिा 
िथा नवप्रवितन कोष संचालन िथा व्र्वस्थापन सतमति समि तसर्ाररस 
गने । 

छ) परुस्कार पाउने व्र्जक्त ̸ संस्थाको अजन्िम संख्र्ा िथा पाउने परुस्कार 
(नगर्द िथा गैर नगर्द) छनौट गर्दात उद्यमशीलिा िथा नवप्रवितन कोष 
संचालन िथा व्र्वस्थापन सतमतिले कोषमा िम्मा भएको रकमलाई हेरी 
आर्ैं  तनिातरण गनत सक्नेछ ।िर सो परुस्कारको तनिातरण भई 
सकेपिाि सावतितनक रुपमै प्रस्िाव आव्हान गर्दात नै सो को पररमाण 
प्रस्िाव आव्हानको सूचनामा उल्लेि गनुतपनेछ । 
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पररच्छेर्दाः 4 

कार्ातन्वर्न प्रकृर्ा 
८. कार्ातन्वर्न प्रकृर्ााः रणनीतिहरुको कार्ातन्वर्न गनत रे्दहार् बमोजिमको प्रकृर्ा 

अवलम्बन गररनेछ । 

1)  सूचना प्रकाशन गनेाः र्स कार्तिम कार्ातन्वर्नको लातग नगरपातलकाले 
15 दर्दने म्र्ार्द दर्दई अनसूुची 1 बमोजिमको ढााँचामा कार्ातलर्ले 
सावतितनक रुपमा सूचना प्रकाशन गनुतपनेछ । 

2)  उपर्दर्ा 1 बमोजिमको सूचना नगरपातलका िथा विा कार्ातलर्को 
सूचना पाटीमा टााँस गरी नगरपातलकाको वेभसाइटमा समेि रािी 
सावतितनक गने व्र्वस्था तमलाउन ुपनेछ । 

3)  आवेर्दन संकलनाः र्स कार्तिममा सहभागी हनु चाहने लजिि वगत, 
नगरपातलका कार्ातलर् िथा अन्र् साझेर्दार संस्थाहरु मार्त ि 
नगरपातलका तभत्र ववगिमा संचालन गरेका उद्यमजशलिा सम्बन्िी 
िातलमहरुमा सहभागी प्रजशिाथीहरु, उद्यमजशलिामा आफ्नो कररर्र 
बनाउन इच्छुक वविाथीहरु, बैरे्दजशक रोिगारबाट र्वकत एका र्वुा हरु, 
कोतभि 19 बाट प्रभाववि वगत, समरु्दार्, सामाजिक उिमजशलिा, 
मवहला उद्यमशीलिा िथा सहकारी उद्यमशीलिा मार्त ि व्र्वसार्ीक 
पररर्ोिना संचालन गनत इच्छुक व्र्वसार्ीक िेत्रका नववन सोच र 
ववचार भएका व्र्क्ती िथा संस्थाहरुलाई आरु्ले संचालन गने िथा 
गरररहेको पररर्ोिनाको सामान्र् वववरण सवहि प्रकाजशि सूचनामा 
िोवकएको अवतिमा िोवकए बमोजिमको ढााँचामा कार्ातलर्मा र्दरिास्ि 
दर्दन ुपनेछ । 

4)  अन्र् माध्र्मबाट समेि र्दरिास्ि दर्दन सवकनेाः िोवकएको अवतितभत्र 
आवेर्दकले अनलाइन माध्र्म (इमेल, भाइवर, मेसेन्िर) आदर्दको 
माध्र्मबाट समेि र्दरिास्ि पेश गनत सक्नेछन ्। 

5)  प्रारजम्भक छनौटाः िोवकएको समर्ावति तभत्र िोवकएको माध्र्मबाट रीि 
पूवतक पेश हनु आएका र्दरिास्ि उपर कार्तववतिको र्दर्ा 6 बमोजिम 
गदठि मूल्र्ाङ्कन सतमतिले प्रारजम्भक छनौट गरी छनौटमा परेका व्र्जक्त 
िथा संस्थाहरुलाई ववस्ििृ व्र्वसार्ीक परीर्ोिना प्रस्िावना िर्ार पाने 
सम्बन्िमा सचेिनामूलक अतभमूजिकरण कार्तिममा सहभागीिाको 
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लातग सावतितनक रुपमा िानकारी गराउन ु पनेछ।प्रारजम्भक छनौट 
सम्बन्िी मापर्दण्ि सतमति आरै्ले तनिातरण गनत सक्नेछ । 

6) उपर्दर्ा 5 बमोजिम छनौटमा परी सचेिनामूलक अतभमूजिकरण 
कार्तिममा सहभागी भएका आवेर्दकहरुलाई सतमतिले तनजिि समर् 
तनिातरण गरी नववनिम व्र्वसार्ीक परीर्ोिना प्रस्िावनाको आव्हान 
गनेछ र मूल्र्ाङ्कन सतमतिले आरै्ले तनिातरण गरेको मापर्दण्िको 
आिारमा तनजिि संख्र्ालाइत छनौट गरी छनौट भएका पररर्ोिनाहरुको 
ववस्ििृ व्र्वसार्ीक र्ोिना (Detail Business Plan) र दर्दगोपनाको 
र्ोिना सवहि प्रस्ििुीकरण गनत लगाउनेछ ।कुनै कारणले प्रत्र्ि 
उपजस्थि भई प्रस्ििुीकरण गने अवस्था नरहेमा इन्टरनेटको माध्र्मबाट 
Virtually प्रस्ििुीकरण गने व्र्वस्था तमलाउन ुपनेछ । 

7)  प्रस्ििुीकरण गरेको पररर्ोिनाको व्र्वसार्ीक र्ोिना अनरुुप 
व्र्वसार्मा प्रर्ोग भएको नववनिम सोच र सिृनात्मक प्रतिभाको 
सतमतिले  अवलोकन िथा मूल्र्ाङ्कन गनेछ । र्सरी मूल्र्ाङ्कन गर्दात 
प्रर्ोग भएको प्रववति त्र्समा भएको लगानी, सिृना हनुसक्ने रोिगारी र 
त्र्सले उत्पार्दकत्वमा पारेको प्रभावलाइ समेि अध्र्र्न ववश्लषेण    

गनेछ । 

(८) नगरपातलका कार्ातलर्ले अजन्िम छनौटमा परेका नववनिम व्र्वसार्ीक 
सोच िथा सिृनात्मक प्रतिभाहरुलाई ववतभन्न लगानीकिात िथा प्रतिविि 
उद्योगी व्र्वसार्ीहरु समि परुस्कार वविरण समारोहको अवसरमा 
आफ्नो व्र्वसार्ीक पररर्ोिना िथा नववनिम सोचको अविारणालाई 
प्रस्ितुिकरण गनत लगाई लगानीकिात िथा उद्योगी व्र्वसार्ीहरुलाई 
उक्त पररर्ोिनामा लगानी गने वािावरणको तसितना गने कार्तमा 
सहिीकरण गनेछ । 
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पररच्छेर्दाः 5 

मूल्र्ाङ्कनको आिार िथा अजन्िम छनौट मापर्दण्ि, परुस्कार 

९. मूल्र्ाङ्कनका आिारहरुाः सतमतिले हरेक छनौटमा मूल्र्ाङ्कन गर्दात रे्दहार्का 
ववषर्हरुलाई आिार मानेर गनुतपनेछ । 

क) दर्दगोपना हनुे िालको उद्यम, 
ि) स्थानीर् श्रोि सािनको अतिकिम प्रर्ोग हनुे,  

ग) र्वुा, मवहला, र्दतलि िथा वपछतिएको वगत समरु्दार् सजम्मतलि भएको 
व्र्वसार्, 

घ) वैरे्दजशक रोिगारबाट र्की ववरे्दशमा तसकेको सीपको प्रर्ोग गरी 
संचातलि व्र्वसार्, 

ङ) स्थानीर् सीपको प्रर्ोग गरी रोिगारी तसितना गने व्र्वसार्, 
च) आितुनक प्रववति प्रर्ोग गरी गररएको परम्परागि व्र्वसार्, 
छ) स्थानीर् कला, संस्कृिीको संरिण र संवद्धतन गने िालको व्र्वसार्, 
ि) स्थानीर् बिारमा िपि हनु सक्ने वस्िकुो उत्पार्दन गने व्र्वसार्, 

झ) वािावरण मैत्री व्र्वसार्, 
ञ) सतमतिले तनिातरण गरेका अन्र् आिारहरु । 

 

१०. अजन्िम छनौटको मूल्र्ाङ्कन ववति िथा मापर्दण्िाः र्दर्ा 6 बमोजिम गदठि 
मूल्र्ाङ्कन सतमतिले परुस्कारको लातग प्रस्िावहरुको अजन्िम छनौट गर्दात र्दर्ा 
११ बमोजिमका सूचकहरुलाई आिार मानी मूल्र्ाङ्कन गनुतपनेछ । 

क)  कुल पूणातङ्क 100 को हनुेछ । 

ि) मूल्र्ाङ्कन सतमतिका प्रत्रे्क पर्दातिकारीहरुले  प्रस्िावलाई दर्दएको 
अंकलाई िोि िम्मा गरी सो अंकलाई मूल्र्ाङ्कनमा अंक दर्दने 
व्र्जक्तहरुको िम्मा संख्र्ाले भाग गरी औषि अंक तनिातरण गनुतपनेछ 
सोही अंक नै प्रस्िावले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क हनुेछ । 

ग)  मूल्र्ाङ्कन सतमतिले प्राप्ताङ्कको आिारमा परुस्कार (अनरु्दान) को लातग 
उद्यमशीलिा िथा नवप्रवितन कोष संचालन िथा व्र्वस्थापन सतमति 
समि तसर्ाररस गनुतपनेछ । 
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११. मूल्र्ाङ्कनका सूचकहरुाः १) मूल्र्ाङ्कन सतमतिका पर्दातिकारीहरुले अजन्िम 
छनौटका लातग मूल्र्ाङ्कन गर्दात रे्दहार्का सूचकहरुमा रे्दहार्अनसुारको 
अंकभारको आिारमा सहभागीहरुलाई छनौट गनुतपनेछ । 

ि.सं. सूचकहरु अंकभार प्राप्ताङ्क  

1. व्र्वसार्मा नववनिम सोचको प्रर्ोग 15   

2. व्र्वसार्ीक दर्दगोपनाको संभावना १०   

3. व्र्वसार्ीक र्ोिना िथा बिार 
रणनीति 

१५   

4. स्थानीर् रोिगारीको तसितनाको 
संभावना 

१०   

5. र्वुा मवहला अल्पसंख्र्क र्दतलि िथा 
वपछतिएको वगत समरु्दार्द्वारा 
संचातलि व्र्वसार् 

१०   

६ स्थानीर् श्रोि सािनको प्रर्ोगको 
संभावना 

१०   

७ स्थानीर् कला संस्कृिीको संरिण 
सम्वद्धतन िथा स्थानीर् सीपको प्रर्ोग  

१०   

८ वािावरणमैत्री १०   

९ परम्परागि व्र्वसार्मा आिनुीक 
प्रववतिको प्रर्ोग 

10   

कूल पूणातङ्क १००   

 

१२. अनरु्दान प्रर्दान गनेाः मूल्र्ाङ्कन सतमतिको तसर्ाररसमा उद्यमशीलिा संचालन 
िथा व्र्वस्थापन सतमतिले छनौटमा परेका व्र्जक्त िथा संस्थाहरुलाई रे्दहार् 
अनसुारको नगर्द अनरु्दान (प्रोत्साहन रकम) िथा प्राववतिक सहर्ोग प्रर्दान 
गनेछ । 

 क) नगर्द (प्रोत्साहन रकम) परुस्काराः नगर्द (प्रोत्साहन रकम) परुस्कारको 
राशी र प्राप्त गने संख्र्ाको तनिातरण उद्यमशीलिा िथा नवप्रवितनकोष 
संचालन िथा व्र्वस्थापन सतमतिले तनिातरण गरे बमोजिम हनुेछ । 
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 ि) प्रावतिक सहर्ोगाः नगरपातलका कार्ातलर्ले व्र्वसार् र्दिात प्रकृर्ा, 
तनशलु्क आवश्र्क िातलम प्रजशिण, सहतुलर्ि पूणत, ववना तििो किात 
सहर्ोग, तनर्तमि परामशत, व्र्वसार् र्दिात िथा नवीकरण रािश्व छूट, 
बिारीकरणमा सहर्ोग, र्न्त्र उपकरणमा सहर्ोग, औद्योतगक र्ात्रा 
भ्रमण, ववतभन्न उद्योगी व्र्वसार्ी िथा लगानीकिातहरु समि तनर्तमि 
भेटघाट, छलर्लको वािावरण िर्ार गररदर्दने िस्िा ववषर्मा 
सहिीकरण एंव सहर्ोग प्रर्दान गनेछ । 

१३. परुस्कार (प्रोत्साहन रकम) वविरण कार्तिमाः नगरपातलकाले अजन्िम 
छनौटमा परेका नववन सोच िथा व्र्वसार्ीक पररर्ोिनाहरुलाई र्दर्ा १२ 
बमोजिम परुस्कार (प्रोत्साहन रकम) वविरण गर्दात छुटै्ट परुस्कार (प्रोत्साहन 
रकम) वविरण कार्तिमको आर्ोिना गनेछ । उक्त कार्तिममा 
नगरिेत्रतभत्र रहेका उद्योगी व्र्वसार्ी, लगानीकिात िथा सर्ल उद्यमी 
व्र्वसार्ीहरुलाई आमन्त्रण गरी छनौटमा परेका नववन सोच िथा 
व्र्वसार्ीक पररर्ोिनाहरुको प्रस्ितुिकरण गनत लगाई उद्योगी व्र्वसार्ी, 
लगानीकिातहरुलाई िी पररर्ोिना िथा सोचहरुमा लगानी गने वािावरणको 
सिृना गने कार्तमा सहर्ोग गनुतपनेछ । 

१४. सम्झौिा गनुतपनेाः नगर्द परुस्कार (प्रोत्साहन रकम)  प्राप्त गने उद्यमी 
व्र्जक्त/संस्था साँग नगरपातलका कार्ातलर्ले प्रस्िावनामा पेश गरे अनरुुपको 
व्र्वसार् संचालन गने िथा व्र्वसार् गरररहेको भए थप स्िरीकरण गने 
सम्झौिा गनुतपनेछ । 

१५. अनगुमन िथा प्रतिवेर्दनाः सम्झौिा अनरुुप कार्त गरे नगरेको सम्बन्िमा 
नगरपातलकाको उद्यम व्र्सार् संग सम्बजन्िि शािाले तनर्तमि रुपमा 
स्थलगि अनगुमन गरी सोको प्रतिवेर्दन उद्यमजशलिा िथा नवप्रवितन कोष 
संचालन िथा व्र्वस्थापन सतमति समि पेश गनुतपनेछ ।साथै परुस्कार प्राप्त 
गने उद्यमी व्र्वसार्ीले मातसक रुपमा व्र्वसार्को प्रगिी प्रतिवेर्दन 
नगरपातलकाको सम्बजन्िि शािामा पेश गनुतपनेछ । 

१६. बािा अड्काउ रु्काउनेाः र्स कार्तववतिको कार्ातन्वर्नमा कुनै समस्र्ा 
आईपरेमा बािा अड्काउ रु्काउने अतिकार उद्यमजशलिा िथा नवप्रवितन 
कोष संचालन िथा व्र्वस्थापन सतमतिलाई हनुेछ । 
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१७. संशोिन सम्बन्िी व्र्वस्थााः र्स कार्तववतिको कुनै प्राविान संशोिन गनुतपरेमा 
उद्यमजशलिा िथा नवप्रवितन कोष संचालन िथा व्र्वस्थापन  सतमतिको 
तसर्ाररसमा नगरकार्तपातलकाले गनेछ । 

१८. व्र्वस्था गनत सक्नेाः नगरिेत्रमा उद्यमशीलिा िथा नव प्रवितनको दर्दगोपनाको 
लातग नगरपातलकाले   आवश्र्क व्र्वस्था गनत सक्नेछ । 

१९. बचाउ र्स भन्र्दा अजघ भए गरेका र्स कार्तववतिसाँग सम्बजन्िि कार्तहरु र्सै 
कार्तववति बमोजिम भए गरेको मातननेछ । 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 v08 $_ ltnf]Qdf, d+l;/ dlxgf #) ut] @)&& ;fn -;+Vof !! 

13 

अनसूुची-१ 

(र्दर्ा ८ को उपर्दर्ा १ साँग सम्बजन्िि) 

सूचना प्रकाशनको ढााँचा 
(प्रथम पटक प्रकाजशि तमतिाः २०.....।....।....) 

र्स नगरपातलकाको स्वीकृि वावषतक कार्तिमअनसुार नवप्रवितनकोष अवाित वविरण 
कार्तिम कार्ातन्वनर्को लातग र्स कार्तिममा सहभागी हनु इच्छुक उद्यमजशलिा 
सम्बन्िी िातलमहरुमा सहभागी प्रजशिाथीहरु, उद्यमजशलिामा आफ्नो कररर्र 
बनाउन इच्छुक वविाथीहरु, बैरे्दजशक रोिगारबाट र्वकत एका र्वुा हरु, कोतभि-19 
बाट प्रभाववि वगत, समरु्दार्, सामाजिक उद्यमजशलिा, मवहला उद्यमजशलिा िथा 
सहकारी उद्यमजशलिा मार्त ि व्र्वसार्ीक पररर्ोिना संचालन गनत इच्छुक 
व्र्वसार्ीक िेत्रका नववन सोच र ववचार भएका व्र्क्ती िथा संस्थाहरुलेर्ो सूचना 
प्रकाशन भएको तमतिले १५ दर्दन तभत्र नगरपातलका कार्ातलर्मा आफ्नो नववन सोच 
िथा व्र्वसार्को संजिप्त प्रस्िावना सवहि तनवेर्दन दर्दनहुनु र्सै सूचना मार्त ि 
िानकारी गराइन्छ । साथै िोवकएको समर्ाविी नाजघ प्राप्त भएका िथा ररि 
नपूगेका तनवेर्दनहरु र्स कार्तिममा संलग्न गनत नसवकने व्र्होरा समेि िानकारी 
गराईन्छ । 

 

नोटाः संजिप्त प्रस्िावनाको ढााँचा नगरपातलकाको कार्ातलर्को वेभसाइट 
www.tilottamamun.gov.np मा प्राप्त गने सवकनेछ । 
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अनसूुची २ 

(र्दर्ा ७ को (ग) साँग सम्बजन्िि) 

 

संजिप्त प्रस्िावनाको नमूना 
१. आवेर्दक व्र्जक्त/संस्थाको नामाः ..................................................................... 
२. ठेगानााः............................................................. 
३. व्र्वसार्ीक पररर्ोिनाको संजिप्त पररचर्ाः 

क) पररर्ोिनाको नामाः................................................ 
ि) पररर्ोिनाको ठेगानााः........................................... 
ग) पररर्ोिनाको अनमुातनि लागिाः................................................ 
घ) पररर्ोिनामा प्रर्ोग हनुे/भएको नववनिम सोचाः ................................................ 

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

४.  संभाववि रोिगारी तसितना संख्र्ााः ............................ 
५.  पररर्ोिनामा सहभागी संख्र्ााः ............................ 

६.  पररर्ोिना संचालकको मखु्र् व्र्जक्तको नाम, थर ठेगानााः ................................... 

 सम्पकत  नं. ........................................................... 
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