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लघु उ�मी समूह दतार् सम्विन्ध कायर्�व�धः२०७८

छ�कोट गाउँपा�लका
गुल्मी िजल्ला
लघु उ�मी समूह दतार् सम्विन्ध कायर्�व�धः- २०७८
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कायर्पा�लकाबाट पार�त �म�त:

२०७८/०५/०९

पस्तावना:
छ�कोट गाउँ पा�लका अविस्थत �व�भ� वडाहरुमा नेपाल सरकार उ�ोग
वािणज्य तथा आपू�तर् मन्�ालयको सशतर् अनुदानमा स�ा�लत ग�रवी
�नवारणका ला�ग लघु उ�म �वकास कायर्�म(MEDPA)को स�ालन
�नद� िशका २०७७ को दफा २६ अनुसार ग�ठत लघु उ�मी समूह र
उ�म दतार् सम्विन्ध �ावधान को दफा ४७ ले �दएको अ�धकार अनुसार
कानुनी मान्यताका ला�ग सो लघु उ�मी समूह दतार् गनर् वान्छनीय
दे िखएकाले छ�कोट गाउँ पा�लकाले यो कायर्�व�ध तयार पारे को छ।
१.सं िक्ष� नाम र �ारम्भ
क) यो कायर्�व�धको नाम लघु उ�मी समूह दतार् सम्विन्ध कायर्�व�ध
२०७८ रहे को छ।
ख) यो कायर्�व�ध छ�कोट गाउँ पा�लकाको गाउँ कायर्पा�लका वाट स्वीकृत
भए प�ात लागु हुनेछ।
२.प�रभाषाः-�वषय वा �स�ले फरक अथर् नलागेमा यस कायर्�व�ध अनुसार
क) "गाउँ पा�लका" भ�ाले छ�कोट गाउँ पा�लका सम्झनु पदर्छ।
ख) "लघु उ�मी "भ�ाले ग�रवी �नवारणका ला�ग लघु उ�म �वकास
कायर्�म स�ालन �नद� िशका-२०७७ अनुसार नाफा कमाउने उ�ेश्यले
�च�लल कानुन वमोिजम सम्विन्धत �नकायमा दतार् गर� उ�ोग /व्यवसाय
स�ालन गन� व्यि� वा समूह सम्झनु पछर्।
ग) "लघु उ�म" भ�ाले औ�ो�गक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा १७
को उपदफा (१) को खण्ड (क) वमोिजमको लघु उ�म सम्झनु पछर्।
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घ) "लघु उ�मी समूह" भ�ाले गर��व �नवारणका ला�ग लघु उ�म
�वकास कायर्�म स�ालन �नद� िशका २०७७ को दफा २६ वमोिजम
सम्पूणर्

�कृया

अनुसार

व्यि�गत

वा

सामू�हक

रुपमा

�नि�चत

उ�म/व्यवसाय स�ालन गन� गर� ग�ठत किम्तमा ५ दे िख ११ जना
सम्मको समूह सम्झनु पछर्।
ङ) "कायर्समी�त"भ�ाले लघु उ�मी समूह गठनका �ममा चयन ग�रएको
कायर्समी�त सम्झनु पछर्।
च) "मा�सक वैठक र वचत" भ�ाले �त्येक लघु उ�मी समूहहरु �त्येक
म�हनाको तो�कएको �दन र समयमा सम्विन्धत समूहको अध्यक्षको
अध्यक्षतामा वैठक वसी �त्येक सदस्यहरु �ारा ग�रने सामू�हक वचत
भनी सम्झनु पछर्।
छ) "उ�म/व्यवसाय" भ�ाले कायर्�म स�ालन �नद� िशका २०७७को
दफा २७ अनुसार उ�मिशलता �वकास ता�लम �लएका सहभा�गहरु
मध्येवाट

व्यवसा�यक योजना

,छनौट भएको उ�मको

�कृ�त र

आवश्यकताको आधारमा �व�भ� समूहमा आव� गर� दफा २८ वमोिजम
आवश्यकता अनुसार छोटो, मध्यम वा लामो अव�धको सीप �वकास
ता�लम �लई व्यि�गत, साझेदार� वा सामू�हक रुपमा ग�रने पेशा सम्झनु
पदर्छ।
ज) "वजार�करण" भ�ाले लघु उ�मी माफर्त उत्पा�दत वस्तु/सेवाका
ला�ग लघु उ�मी समूह , सहकार� ,ख�रद गन� सं स्था, समूदाय वा
सम्विन्धत व्यि� सँग वजार सम्वन्ध �वकासका ला�ग सहजकतार् र
सम्विन्धत वडा एवम् गाउँ पा�लका �ारा ग�रने आवश्यक सम्पकर् समन्वय
तथा सहकायर् भ�े वुझ्नु पछर्।
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झ) "लघु उ�मी समूह/व्यवसाय दतार्" भ�ाले कायर् �व�धको दफा २६
अनुसार गठन भई दफा २७ वमोिजम उ�मिशलता �वकास ता�लम
�लएका सहभा�गहरु मध्यवाट व्यवसा�यक योजना ,छनौट भएको उ�मको
�कृ�त र

आवश्यकताको

आधारमा

�व�भ�

समूहमा

आव� गर�

आवश्यकता अनुसार छोटो मध्यम वा लामो अव�धको सीप �वकास
ता�लम

�लई

व्यि�गत

साझेदार�

वा

सामू�हक

रुपमा

ग�रने

पेशा/व्यवसायको अ�भलेख सम्झनु पदर्छ।
ञ) "दतार् शुल्क" भ�ाले �त्येक लघु उ�मी समूहको छु �ाछु �ै अ�भलेख
राख्दा लाग्ने न्यूनतम शुल्क वुझ्नु पदर्छ।�त्येक समूह दतार्का ला�ग
�नयमानुसार लाग्ने शुल्क सो समूहले गाउँ पा�लकालाई उपल्वध गराउनु
पन�छ।
ट) "�माण प�" भ�ाले

लघु उ�मी समूह दतार्

ग�रए वापत

गाउँ पा�लकाले सो लघु उ�मी समूहलाई �दान गन� �माण प� सम्झनु
पछर्।�त्येक समूहलाई गाउँ पा�लकाले एकएक ��त �माण प� उपलब्ध
गराउनेछ।
ठ) "कर" भ�ाले दतार् गर� लघु उ�मी समूहले व्यि�गत तथा सामू�हक
रुपमा स�ालन गरे को उ�म/व्यवसाय वापत लाग्ने न्युनतम शुल्क भनी
सम्झनु पछर्।�त्येक लघु उ�मी समूहहरुले वा�षर्क रुपमा �नयमानुसार
न्यूनतम शुल्क कर वावत गाउँ पा�लकालाई उपलव्ध गराउनु पन� छ।
ड) "दतार् न�वकरण" भ�ाले प�हले दतार् भैसको लघु उ�मी समूहलाई
कानुनी रुपमा �नरन्तरता �दनका ला�ग ग�रने पुनरर् अ�भलेख सम्झनु
पछर्।�त्येक लघु उ�मी समूह दतार् न�वकरणका ला�ग �त्येक लघु
उ�मी समूहले गाँउपा�लकाले तोकेको दस्तुर गाउँ पा�लकालाई उपलव्ध
गराउनु पन�छ।
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ढ) "सेवा सु�वधा" भ�ाले दतार् ग�रएका लघु उ�मी समूहहरुको (SWOT)
�व�ेषणका

आधारमा

माग

र

आवश्यकता

प�हचान

गर�

उ�म/व्यवसायको स्तरो��त एवम् �वस्तारका ला�ग सो लघु उ�मी
समूहलाई �दान ग�रने एड्भान्स सीप �वकास ता�लम,अनुदान रकम तथा
उपयु� ��व�ध भनी सम्झनु पदर्छ।
२).कायर् स�म�तको वैठक र �नणर्य
(१)स�म�तको वैठक सामान्यतया म�हनाको एक पटक वसी तो�कएको

रकम वचत स्वरुप स�लन गन�छ।

(२)स�म�तको वैठक अध्यक्षले तोकेको स्थान, �म�त र समयमा वस्नेछ
र त्यस्तो वैठकको सुचना किम्तमा सात �दन अगावै सदस्यहरुलाई
जानकार� �दनु पन�छ।
(३)स�म�तको कुल सदस्य मध्ये ५१% सदस्यहरुको उपिस्थत भएमा

वैठकको गणपुरक सं ख्या पुरा भएको मा�ननेछ तर गणपुरक सं ख्या नपुगी
दो�ो पटक वोलाउनु पन� भएमा एक �तहाई सदस्यको उपिस्थ�त गणपुरक
सदस्य मा�ननेछ।
(४)वैठकको अध्यक्षता समूहका अध्यक्षले गन�छ।य�द अनुपिस्थत रहेमा

उपाध्यक्ष र उपाध्यक्षको प�न अनपिस्थतमा स�म�तको सदस्यहरु मध्यवाट
सवै भन्दा जे� सदस्यले गन�छ।

(५) वैठकमा छलफल ग�रने �वषय र त्यसको �म अध्यक्षले तो�कय

वमोिजम सिचव�ारा ग�रनेछ।कायर् स�म�तका कुनै सदस्यले कुनै �वषयमा
पेश गरे को �स्ताव उपर प�न छलफल गनर् स�कनेछ।
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(६)वैठकमा पेश भएका �वषयहरुको �नणर्य सामान्यतया साधारण
वहुमतको आधारमा हुनेछ।मत वरावर भएमा अध्यक्षता गन� व्यि�ले
�नणार्क मत �दनेछ।
(७) कायर्स�म�तले आवश्यक दे खेमा कुनै �वशेष व्यि�लाई वैठकमा

आमन्�ण गनर् सक्नेछ।
(८)

कायर्स�म�तको

वैठकमा

सदस्य

स्वयम

अ�नवायर्

उपिस्थत

हुनपु न�छ।य�द कारण वस उपिस्थत हुन सम्भव नदे िखएमा किम्तमा ३
�दन अगावै सम्विन्धत �वषयमा जानकार� गराउनुपन�छ।
(९) सम्विन्धत कायर्क्षे� हेन� उ�यम �वकास सहजकतार्ले �त्येक लघु
उ�मी समूहले तो�कएको समयमा वैठक वसे/नवसेको ,वचत स�लन
गरे को नगरे को ,वचतको उिचत सदुपयोग भए नभएको जानकार� �लई
माग र आवश्यकता प�हचान गर� थप नयाँ लघु उ�मी सहकार� गठनका
ला�ग आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गनुक
र् ा साथै थप एड्भान्स सीप

�वकास ता�लम ,अनुदान र उपयु� ��व�धमा पहुँच तथा हस्तान्तरणका
ला�ग समेत आवश्यक सहयोग गनुर् पन�छ।
३) सं स्था/समूह दतार्को ला�ग �नवेदन

(१) ऐन वमोिजम दतार् गनर् चाहने व्यि�हरुले पाँच सय रुपैया दस्तुर

स�हत �मुख �शासक�य अ�धकृत समक्ष अनुसिु च -१ मा तो�कएको
ढाँचामा �नवेदन �दनुपदर्छ।

(२) उप�नयम १ वमोिजम सं स्था/समूह दतार्का ला�ग �नवेदन �दं दा दफा
९ मा उल्लेिखत आवश्यक कागजातहरु अ�नवायर् सं लग्न गनुप
र् न�छ।
४)सं स्था/समूह दतार् र �माण-प�ः-
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(१) �नयम ३ वमोिजमको �नवेदन �ा� भएप�छ �मूख �शासक�य

अ�धकृतले आवश्यक जाँचवुझ गर� सं स्था/समूह दतार् गनर् उिचत ठानेमा
अनुसिु च -३ वमोिजमको ढाँचामा दतार् �कतावमा समूह दतार् गनुर् पन�छ र
त्यसर� सं स्था दतार् ग�रसकेप�छ अनुसिु च-४ वमोिजमको ढाँचामा सं स्था
/समूह दतार् को �माण-प� �दनु पन�छ।
(२) दतार्का ला�ग �मूख �शासक�य अ�धकृत समक्ष पेस भएको �नवेदन

उपर अध्ययन गदार् सं स्था/समूह दतार् गनर् न�मल्ने उिचत कारण दे िखएमा
दतार्

गनर्

न�मल्ने

जानकार�

वा

सुचना

�नवेदकलाई

�दनु

पन�छ।�नवेदकलाई त्यस्तो सुचना ��त िच� नवुझेमा जानकार� �ा�
गरे को �म�तले ३५ �दन �भ� उ� �नणर्य उपर सम्विन्धत �नकायमा
उजुर� गनर् सक्नेछ।
(३) उप�नयम (२) वमोिजमको उजुर� सम्वन्धमा सम्विन्धत �नकाय वाट

�ा� �नणर्य वमोिजम हुनेछ।सम्विन्धत �नकायवाट सं स्था दतार् गनर् आदे श
गरे मा �मूख �शासक�य अ�धकृत ले सं स्था दतार् ग�र�दनु पन�छ।
५) सं स्था/समूह दतार्को अव�ध नवीकरण दस्तुर र सुिचकृत
(१) �नयम -४ वमोिजम ग�रएको दतार्को �माण-प�को मान्यता एक

आ�थर्क वषर् सम्म रहनेछ।

(२)उप�नयम (१) वमोिजम सं स्था/समूह दतार् मान्यता कायम रहने अव�ध

समा� भएको �म�तले ३ म�हना �भ� सम्विन्धत समूह दुई सय पचास
रुपैया �तर� �मुख �शासक�य अ�धकृत तथा �नजले तोकेको अ�धकार�वाट
दतार्को �माण-प� न�वकरण गराउनु पन�छ।

(३) उप�नयम (२) वमोिजम म्याद नाघेप�छ कुनै सं स्थाले त्यस्तो म्याद
नाघी न�वकरण हुन नसकेको मना�सव कारण दे खाई दतार्को �माण प�

न�वकरण को ला�ग आवेदन आएमा �मुख �शासक�य अ�धकृत वा �नजले
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तोकेको अ�धकार�वाट उप�नयम (२) वमोिजम लाग्ने दस्तुरमा दे हाय
वमोिजमको थप दस्तुर �लई न�वकरण गर� �दन सक्नेछ।

(क) उप�नयम (२) वमोिजमको म्याद नाघेप�छ थप �तन म�हना सम्मको

ला�ग थप रु. ५०

(ख)खण्ड २ (क) को म्याद नाघे प�छ थप ३ म�हना (पुष सम्म) रु

१०० र त्यसप�छ आषाढ मसान्त सम्मको ला�ग थप रु.१५० लाग्नेछ
।
(ग) खण्ड (ख) को म्याद नाघे प�छ �त्येक वषर् रु. २५० का दरले

थप ज�रवाना र तो�कए अनुसारको दस्तुर लाग्नेछ।

(घ) पाँच वषर् सम्म सं स्था/समूह न�वकरण नभएमा स्वतः खारे जी भएको

मा�ननेछ।

(४) उप �नयम (२) मा जे जस्तो कुरा लेिखएता प�न कुनै सं स्थाले

वढ�मा ५ वषर् सम्मको ला�ग एकै पटक सं स्था दतार् �माण-प� न�वकरण
गनर् �नवेदन �दन आएमा �मुख �शासक�य अ�धकृत तथा �नजले तोकेको
अ�धकार�ले त्यस्तो त्यस्तो समूह /सं स्थाले गर� आएको कामको �कृ�त
र अवस्था हेर� �त्येक वषर्को ला�ग १२५ रुपैया दस्तुर �लई एक मुस्ट
५ वषर् सम्मको ला�ग दतार् �माण-प�

न�वकरण का ला�ग रु.६२५

लाग्नेछ।
(५) दतार् �माण-प� न�वकरण गन� सं स्था/समूहले �नवेदन �दं दा समूह

/सं स्था न�वकरण गन� �नणर्य स�हत कायर् स�म�तका पदा�धकार�हरुको
नामावल� सं लग्न गनुर् पन�छ।
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(६) उप�नयम (३) र (५) वमोिजम दतार्को �माण-प� न�वकरण गरे को

जानकार� �मुख �शासक�य अ�धकृत वा �नजले तोकेको अ�धकार�ले
सं घीय तथा �दे श कानुनले तोकेको �नयम अ�धकार�लाई �दनु पन�छ।

(७) �च�लत ऐन कानुन वमोिजम प�र�ध �भ� रहेर �वगतका अन्य
�नकायमा दतार् भई यस गाउँ क्षे�लाई कायर् क्षे� वनाई स�ालनमा
आएका तथा हुन आउने

सं स्था / समूह न�वकरणका ला�ग �सफा�रस

माग गनर् आएमा र कायर् क्षे� का ला�ग अनुम�त माग्न आएमा यस
छ�कोट गाउँ पा�लकामा सुिचकृत प�छमा� �सफा�रस र कायर् क्षे�
अनुम�त �दईने छ।त्यसर� न�वकरण �सफा�रस गदार् आवश्यक कागजात
पेश गनुर् पन�छ।
(८) यस गाउँ पा�लकालाई कायर् क्षे� वनाई

काम गन� लघु उ�मी

समूहले यो कायर् �व�ध स्वीकृत भएको �म�त ले ६ म�हना �भ�मा यस
गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लयमा सुिचकृत हुन ु पन�छ।सुिचकृतको �नवेदन
अनुसिु च ५ र सुिचकृत �माण प� अनुसिु च ६ वमोिजम हुनेछ।
६) समूहको साझेदार� र स्वीकृतः(१) �त्येक लघु उ�मी समूहको कायर् �ग�त,माग तथा

आवश्यकता

वमोिजम समूहले �दएको �नवेदन र �ाथ�मकताका आधारमा �व�भ�
एड्भान्स सीप �वकास ता�लम ,अनुदान,उपयु� ��व�धमा पहुच तथा
हस्तान्तरण

एवम्

उत्पा�दत

वस्तु

/सेवाको

वजार�करमामा

यस

गाउँ पा�लकाले आवश्यकता अनुसार साझेदार�मा ग�र�व �नवारणका ला�ग
लघु उ�म �वकास कायर्�म अन्तगर्त भैरहे का उ�मीहरुको स्तरो��तका
�व�भ� ता�लम/कायर्�म स�ालन गन�छ।
७) समूहको वा�षर्क ��तवेदन पेश गनुर् पन�ः-यो कायर् �व�ध अनुसार
स�ालन भएका र स�चालन हुने लघु उ�मी समूह हरुले आफूले वषर्
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भर गरे को कामको वा�षर्क �ग�त ��तवेदन र आम्दानी खचर् को �ववरण
हरे क आ�थर्क वषर् समा� भएको दुई म�हना �भ� यस गाउँपा�लकामा
अ�नवायर् रुपमा पेश गनुर् पन�छ।�ग�त ��तवेदन र आय -व्याय �ववरण
तयार गदार् सम्विन्धत कायर् क्षे� हेन� उ�म �वकास सहजकतार्को सहयोग
ल�न स�कनेछ।आय व्याय �ववरण पेश नगरे मा सम्विन्धत लघु उ�मी
समूहलाई ज�रवाना का साथै दतार् खारे जी सम्म गनर् स�कनेछ।
८) यो कायर्�व�ध लागु हुन ु भन्दा प�हले अन्य �नकायमा दतार् भएका तथा
दतार् नै नभएका सं स्थाको न�वकरण तथा दतार् सम्विन्ध व्यवस्थाः-यस
गाउँ पा�लकालाई कायर् क्षे� वनाई �वगतमा अन्य �नकायमा दतार् भई लघु
उ�मी समूह न�वकरणका ला�ग �सफा�रस माग आएमा सम्विन्धत
�नकायमा दतार् गरे को स�ल �माण प�को आ�धका�रक ��त�ल�प यस
कायार्लयमा पेश गर� न�वकरण गरे रमा� यस गाउँ पा�लका क्षे�मा आफ्नो
कायर्�म स�ालन गनर् पाउनेछन् साथै दतार् नै नभएका लघु उ�मी
समूहले आवश्यक कागजात स�हत दतार् गनर्का ला�ग गाउँ पा�लका
कायार्लयमा �नवेदन पेश गनर् स�कनेछ।
९) लघु उ�मी समूह सुिचकृत सम्विन्ध व्यवस्थाः(१) (क) छ�कोट गाउँ पा�लका क्षे� �भ� स�ालनमा रहे का सवै लघु

उ�मी समूहहरु हरे क आ�थर्क वषर् यस गाउँ पा�लकामा सुिचकृत गनुर्
पन�छ।
(२) उप�नयम १ (क) वमोिजम सुिचकृत हुने सम्विन्धत लघु उ�मी

समूहको मान्यता एक आ�थर्क वषर् सम्मको हुनेछ।

(३) उप�नयम १ र २ वमोिजम सम्विन्धत लघु उ�मी समूहको सुिचकृत
गदार् रु. २५०।-शुल्क लाग्नेछ।
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१०) समूहको �नयमन तथा अनुगमनः-यस गाउँ पा�लकालाई कायर् क्षे�
वनाई यस कायर् �व�ध अनुसार दतार् भई वा स्वीकृ�त �लई काम गन�
सम्विन्धत लघु उ�मी समूहको �नयमन अनुगमन गनर् सक्नेछ।�त्येक
लघु उ�मी समूहको व्यवसा�यक अवस्था ,आ�थर्क �ग�त,उत्पा�दत
वस्तुको गुणस्तर �नयन्�ण,�नय�मत व्यवसा�यक परामशर् का ला�ग
गाउँ कायर्पा�लकाले सम्विन्धत कायर् क्षे� हेन� उ�म �वकास सहजकतार्लाई
आवश्यक �नद� शन वमोिजम िजम्मेवार� �दन सक्नेछ।
११) यो कायर्�व�धको व्याख्याः-यस कायर्�व�धमा �स्ट उल्लेख नग�रएका
वा व्यवस्था नभएका �वषयमा व्याख्या गन� अ�धकार �च�लत कानुन
वमोिजम हुने र सं सोधन ,�नणर्य गन� अ�धकार गाउँ कायर्पा�लकालाई
हुनेछ।
१२) खारे जी तथा वचाउः-यो कायर्�व�ध लागु हुन ु पुव र् लघु उ�मी समूह
दतार् तथा प�रचालन सम्वन्धमा भएका काम यसै कायर्�व�ध वमोिजम भए
गरे को मा�ननेछ।
प�रच्छे द-१
मापदण्ड
१) सं स्था/समूहको नामः-...............हुनेछ।
२) ठे गानाः-यो लघु उ�मी समूह छ�कोट गाउँ पा�लका वडा नं........... ..............मा स�ा�लत छ।
३) समूहको कायर् क्षे�ः- छ�कोट गाउँ पा�लका वडा नं.......
.............
४) सदस्य सं ख्याः-५ दे िख ११ जना सम्मको रहन सक्नेछ।
५) सं स्था/समूहको छाप र िचन्हः-�च�लत कानुनको ��तकुल नहुने
गर� सम्विन्धत लघु उ�मी समूहको छु �ै छाप र िचन्ह रहनेछ।
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प�रच्छे द-२

स�म�तका पदा�धकार�हरुको काम कतर्व्य र अ�धकारः(१) अध्यक्षको काम कतर्व्य र अ�धकार
•

समी�तको वैठको अध्यक्षता गन�।

•

सिचव तथा कोषाध्यक्षलाई आवश्यक �नद� शन �दने।

•

समूहका तफर्वाट ��त�न�धत्व गन� गराउने।

•

समी�तको �नणर्य कायार्न्वयन गराउने।

•

आवश्यकता अनुसार आफूमा �न�हत अ�धकार �त्योजन गन�।

(२) उपाध्यक्षको काम कतर्व्य र अ�धकार
•

अध्यक्षको अनुपिस्थ�तमा वैठको अध्यक्षता गन�

•

अध्यक्षको कायर्मा सहयोग पुयार्उने।

•

समूहको �हतमा हुने कायर् गन�।

(३) सिचवको काम कतर्व्य र अ�धकार
•

अध्यक्षको �नद� शन अनुसार वैठक वोलाउने।

•

स�म�तको सुचना �दने

•

स�म�तले पा�रत गरे को �नणर्यको अ�भलेख रा�े र �नणर्य
कायार्न्वयनका ला�ग आवश्यक कायर् गन�।

•

समूहको माग र आवश्यकता अनुसार वा�षर्क कायर्�म पेस
गन�।

•

समूहको वा�षर्क �ग�त �ववरण तयार गर� पेस गन�।

•

स�म�तको �नणर्य �मव� रुपमा दुरुस्त रा�े

•

समूहको उ�ेश्य �ा��का ला�ग कुनै व्यि� वा सं स्था सँग
आवश्यक सम्पकर् रा�े तथा रा� लगाउने।
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समूह/सं स्थासँग सम्विन्धत कुराहरुको सम्वन्धमा कुनै अ�ा
अदालत जाने कानुन व्यवसायी सँग सल्लाह �लने जस्ता कायर्
गन� गराउने।

•

कायर् स�म�तले �नद� शन गरे वमोिजम कायर् गन�

•

नेपाल सरकार तथा कुनै दातृ �नकायमा पेस गनुर् पन� ��तवेदन
तयार गनर् लगाउने।

•

समूह/सं स्थाको �हतमा हुने अन्य कायर् गन� गराउने।

(४) कोषाध्यक्षको काम कायर् र अ�धकारहरु
•

समूह / सं स्थाको आय -व्यायको �ववरण दुरुस्त रा�े तथा
रा� लगाउने

•

वा�षर्क आ�थर्क ��तवेदन तयार गर� समी�तमा पेस गन�

•

समूहको आय �ोत जुटाउन सकृय रह� सोह� वमोिजम कायर्
गन� गराउने

•

समूहको लेखा सम्विन्ध िजज्मेवार� �लने।

(५) सदस्यको काम कतर्व्य र अ�धकारः-समूहका सदस्यहरुले समूहको

उ�ेश्य �ा��का ला�ग आवश्यक कायर् गनर् कायर् समी�तले �नद� शन गरे
वमोिजम का कायर् गन�छन्।

७) कायर् स�म�तका पदा�धकार� र अन्य सदस्यको काम ,कतर्व्य र
अ�धकार
•

समुहको

आगामी

वषर्को

माग,आवश्यकता

र

औिचत्यका

आधारमा थप एड्भान्स सीप ता�लम,अनुदान तथा उपयु�
��व�ध माग गन�।
•

समूह/सं स्थाको �हतमा हुने कायर्�महरु स�ालन गन�।
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समुहका कुनै एक सदस्यलाई के�ह समस्या आईपरे मा सो
समस्या समाधानका ला�ग सम्विन्धत �नकायमा सामू�हक रुपमा
माग रा�े।

•

समूहले सामू�हक रुपमा �नमार्ण गरे को आचारसं �हताको पूणर्
रुपमा पालना गन�।
प�रच्छे द-३

समुहको दतार्को उ�ेश्यहरु:•

सामू�हक वचत तथा वचतको उिचत प�रचालन गराउने।

•

लघु उ�मी समूहहरुलाई कानुनी रुपमा मान्यता �दने।

•

�नरन्तर रुपमा उ�म/व्यवसाय स�ालन गरे को/नगरे को भनी
आवश्यक जानकार� �लने।

•

सहजकतार् माफर्त उ�म/व्यवसायको स्तरो��त तथा �वस्तारका
ला�ग �नय�मत अनुगमन,व्यवसा�यक परामशर्का सेवा उपलव्ध
गराउने।

•

लघु उ�मी समूहको माग र आवश्यकता अनुसार लघु उ�मी
सहकार� सं घ र साझा सु�वधा केन्�/कोसेल� घर (Communiety
Facility Center -CFC) स्थापनाका ला�ग आवश्यक समन्वय
गन�।

•

लघु उ�मी समूहको माग र आवश्यकता वमोिजम एड्भान्स

सीप �वकास ता�लम,अनुदान तथा उपयू� ��व�धको पहुँच स�हत
अन्य ए�ककृत सेवा �दान गन�।
९) लघु उ�मी समूह दतार्का ला�ग समूहले पेश गनुर् पन� आवश्यक
कागजातहरुः
•

तदथर् स�म�तको �नवेदन
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•

कायर्समी�तको �नणर्य

•

�ा�व�धक सीप �वकास ता�लम �लएको �माणप�को ��त�ल�प
१/१ ��त

•

नाग�रकता �माण प�को ��त�ल�प १/१ ��त

•

पासपोटर् साईजको फोटा १/१ ��त

•

सम्विन्धत वडा कायार्लयको �सफा�रस प� १ ��त
प�रच्छे द-४

१) समूहको कोष तथा खाता स�ालनः- सम्विन्धत लघु उ�मी
समूहको

छु �ै

कोष

हुनेछ।कोषमा

लघु उ�मी

समूहका

सदस्यहरु�ारा ग�रने मा�सक वचत तथा वा��य अनुदान
पन�छ।सो खाताको स�ालन सम्विन्धत लघु उ�मी समूहका
अध्यक्ष,सिचव र कोषाध्यक्षको सं यू� दस्तखतवाट स�ालन
ग�रनेछ।
२) लघु उ�मी समूहको लेखाप�रक्षणः(क) लघु उ�मी समूहको आय-व्यायको लेखापर�क्षण �च�लत
कानुन वमोिजम हुनेछ।

खण्ड-५

सं ख्या-९

�म�त २०७८।०५।१२

अनुसिु च-१
�नयम ३ को उप�नयम (१) सँग सम्विन्धत
�नवेदन प�को ढाँचा
�म�तः�ीमान् �मुख �शासक�य अ�धकृत ज्यू,
छ�कोट गाउँ पा�लका गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय
चोयगा,गुल्मी।
�वषयः-समूह दतार् ग�रपाउँ ।
हामीले

...................................................................लघु

उ�मी समूह दतार् गनर् चाहेकाले छ�कोट गाउँ पा�लकाको लघु उ�मी
समूह दतार् सम्विन्ध कायर्�व�ध -२०७८ वमोिजम समूह दतार् गनर्का ला�ग
दे हायको �ववरण खोल� �नवेदन पेश गरे का छ�।
१.लघु उ�मी समूहको नामः२.लघु उ�मी समूहको उ�ेश्यहरुः(क)...................................................................................
(ख).................................................................................
(ग)...................................................................................
३. लघु उ�मी समूहको कायर् क्षे�ः..............................................................................

खण्ड-५

सं ख्या-९

�म�त २०७८।०५।१२

४. कायर् स�म�तको सदस्यहरुकोः�.सं

नाम

ठे गाना

पेसा
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
५.आ�थर्क �ोतः६.लघु उ�मी समूहको ठे गानाः७.सम्पकर्

व्यि�को

नाम

र

सम्पकर्

नं.............................

...................................................................................................
�नवेदक

खण्ड-५

सं ख्या-९

�म�त २०७८।०५।१२

अनुसूिच-२
लघु उ�मी समूह दतार् �कताव
�नयम ४ को उप�नयम (१) सँग सम्विन्धत
समूह/सं स्था दतार् �कताव

छ�कोट

गाउँ पा�लका

गाउँ कायर्पा�लकाको

कायार्लय

गुल्मी,�ी..........................................................लघु

चोयगा
उ�मी

समूहलाई छ�कोट गाउँ पा�लका क्षे�मा ग�रवी �नवारणका लघु उ�म
�वकास कायर्�म स�ालन �नद� िशका २०७७ मा तो�कए वमोिजमका
काम गन� तथा आवश्यकता अनुसार सहकायर् गन� �योजनका ला�ग
छ�कोट गाउँ पा�लकाको लघु उ�मी समूह दतार् सम्विन्ध कायर्�व�ध २०७८

को

�नयम

४

को

उप�नयम

(१)

वमोिजम

................साल...............म�हना............गतेमा दतार् ग�रएको छ।
समूह/सं स्थाको नामःसं स्था/समूहको दतार् नं.ठे गानाःसं स्थाको उ�ेश्यः१.
२.
३.

खण्ड-५

सं ख्या-९

�म�त २०७८।०५।१२

सं स्थाको आ�थर्क �ोतःसदस्य सं ख्याःअध्यक्षको नामःअ�भलेख तयार गन�

सम्पकर् नंरुजु गन�

स्वीकृत गन�

खण्ड-५

सं ख्या-९

�म�त २०७८।०५।१२

अनुसूिच-३
लघु उ�मी समूहलाई �दान ग�रने �माण प�को ढाँचा
(�नयम ४ को उप�नयम (१) सँग सम्विन्धत)

समूह दतार् �माण-प�
छ�कोट गाउँ पा�लका
गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय,चोयगा गुल्मी
�म�तःसमूह दतार् �माण-प� नं.च.नं.
�माण-प�
�ी अध्यक्ष ज्यू.......................छ�कोट गुल्मी।
�म�त

.................................को

�नणर्य

.........................................................नामक

अनुसार
लघु

�ी
उ�मी

समूह,सं स्था/समूह दतार् सम्विन्ध कायर्�व�ध २०७८ को दफा ४(३)
वमोिजम आज �म�त ...................................गते दतार् गर� यो
�माण-प� �दान ग�रएको छ।

खण्ड-५

सं ख्या-९

स्थानीय अ�धकार�को दस्तखतःनाम,थरःदजार्ःन�वकरणः�स.नं. �म�तःन�वकरण वाहल रहने �म�तःअव�धः-दस्तखतःकै�फयत

�म�त २०७८।०५।१२

खण्ड-५

सं ख्या-९

�म�त २०७८।०५।१२

अनुसिु च-४
�नयम ५ को उप�नयम (८) सँग सम्विन्धत
�नवेदनको ढाँचा

�म�तः�ीमान �मुख �शासक�य अ�धकृत ज्यू,
छ�कोट गाउँ पा�लका गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय
चोयगा, गुल्मी
�वषयः-सुिचकृत सम्वन्धमा।
�म�त २०...................................मा घरे ल ु तथा साना उ�ोग �वकास
कायार्लय गुल्मीमा दतार् भई गर��व �नवारणका ला�ग लघु उ�म �वकास
कायर्�को

सहयोगमा

सीप

�वकास

ता�लम

�लई

उ�म/व्यवसायलाई व्यि�गत/सामू�हक रुपमा स�ालन

सम्विन्धत
गन� उ�ेश्यले

स्थापना ग�रएको ............................................................ लघु
उ�मीले यस छ�कोट गाउँ पा�लकामा समूह दतार् गर� काम गनर् चाहेकाले
लघु उ�मी समूह दतार् सम्विन्ध कायर्�व�ध २०७८ वमोिजम लघु उ�मी
समूह सुिचकृतका ला�ग दे हायका �ववरण खोल� �नवेदन पेश गरे का छ�।
�ववरण
१.लघु उ�मी समूहको नामः२.लघु उ�मी समूह दतार् नं. र �म�तः३.लघु उ�मी समूहको उ�ेश्यहरुः-

खण्ड-५

सं ख्या-९

�म�त २०७८।०५।१२

(क)
(ख)
(ग)
४.लघु उ�मीको कायर् क्षे�ः५.लघु उ�मी समूहको कायर् �कृ�तः६.कायर्स�म�तका सदस्यहरुकोः�.सं . नाम
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.

ठे गाना

पेसा

खण्ड-५

सं ख्या-९

७) आ�थर्क �ोतः८) लघु उ�मी समूहको ठे गानाः९) सम्पकर् व्यि� र फोन नः-

�नवेदक

�म�त २०७८।०५।१२

खण्ड-५

सं ख्या-९

�म�त २०७८।०५।१२

अनुसिु च -५
�नयम ९ उप�नयम (१) सँग सम्विन्धत
छ�कोट गाउँ पा�लका
गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय चोयगा गुल्मी।
लघु उ�मी समूह सुिचकृत सम्विन्ध �माण-प�

�म�त

२०.............................मा

...............................................................मा
�ी....................................................

दतार्

भएको

लघु उ�मी समूहलाई

छ�कोट गाउँ पा�लका क्षे�मा ग�रवी �नवारणका लघु उ�म �वकास
कायर्�म स�ालन �नद� िशका २०७७ मा तो�कए वमोिजमका काम गन�
तथा आवश्यकता अनुसार सहकायर् गन� �योजनका ला�ग लघु उ�मी
समूह

दतार्

सम्विन्ध

कायर्�व�ध

-

२०७८

वमोिजम

...........साल..........म�हना.........गते सुिचकृत गर� यो �माण प� �दान
ग�रएको छ।
नामःदजार्ःदस्तखतःकायार्लयः�म�तः-

