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प्रस्तावना : 

कोरोना भाईरस (कोलभड—१९) संक्रमणको कारण लवदशेमा रोजगार गमुाई फकेका तथा स्वदशेमा बेरोजगार रहकेा यवुा तथा नागररकहरुिाई 

सीपमिूक तालिम, प्रलशक्षण, सहजीकरण एवंं जानकारी लदइ सो को माध्यमबाट रोजगारी सजृना गरी आत्मलनभभर नागररक बनाउन वान्छलनय 

भएकािे तथा उलित प्रलशक्षण, परामशभ, सहजीकरण र प्रालवलिक सशलिकरण माफभ त बरेोजगार, यवुा तथा नव उद्यमीहरुिाई मागभदशभन, समथभन 

र उत्प्रेररत गनभ स्थानीय सरकार सञ् िािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ िे लदएको अलिकार प्रयोग गरंी वालिङ नगरपालिकािे यो कायभ 

सञ्िािन कायभलवलि बनाई िाग ुगरेको छ ।  

 

पररच्छेद–१ 

प्रारवभिक 

१. संविप्त नाम र प्रारभि 

(क) यो सञ्िािन कायभलवलिको नाम “उद्यमशीिता व्यवसाय प्रवर्द्भन तथा नवप्रवतभन केन्र कायभसञ्िािन कायभलवलि, २०७७” रहकेो छ । 

(ख) यो कायभलवलि कायभपालिकाबाट स्वीकृत भई स्थानीय राजपत्रमा प्रकालशत भएको लमलत दलेख िाग ुहुनेछ ।  

२. पररिाषा : लवषय वा प्रसङ्गि ेअको अथभ निागेमा यस कायभलवलिमा : 

१. “कायभक्रम” भन्नािे "उद्यमशीिता व्यवसाय प्रवर्द्भन तथा नवप्रवतभन केन्र कायभसञ्िािन कायभलवलि, २०७७” बमोलजम िलक्षत वगभको िालग 

सञ्िािन गन ेकायभक्रम सम्झन ुपदभछ ।  

२. “कायभपालिका” भन्नािे वालिङ नगरपालिकाको नगर कायभपालिकािाई सम्झनु पदभछ । 

३. “प्रमखु” भन्नािे वालिङ नगरपालिकाका “प्रमखु” िाई सम्झन ुपदभछ ।  

४. “उप–प्रमखु” भन्नािे वालिङ नगरपालिकाका “उप–प्रमखु” िाई सम्झनु पदभछ ।  

५. “प्रमखु प्रशासकंीय अलिकृत” भन्नाि ेवालिङ नगरपालिकाको “प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत” िाई सम्झनु पदभछ 

६. “िलक्षत वगभ” भन्नािे कोरोना भाईरस (कोलभड—१९) को संक्रमणको कारण वं दलेशक रोजगारी गमुाएका र स्वदशेमा समते रोजगारी 

नपाएका यवुा, एकि मलहिा, जोलखममा परेका मलहिा सामालजक दवु्यभवहार र बलञ्ितीकरणमा परेका मलहिा तथा अनौपिाररक क्षेत्रका एवंं 

अलभिेखमा  नरहकेा कामदार र बरेोजगार यवुाहरुिाई सम्झनु पदभछ । 

७. “नगरपालिका” भन्नािे वालिङ नगरपालिकािाई सम्झनु पदभछ ।  

८. “लवकास साझेदार” भन्नाि ेकायक्रम सञ्िािनका िालग आलथभक तथा प्रालवलिक सहयोग गन ेदात ृलनकायहरूिाई सम्झनु पदभछ । 

९. “उद्यमL” भन्नािे नाफा कमाउन ेउद्देश्यिे उद्योग व्यवसाय सञ्िािनका िालग जोलखमबहन गरी िगानी गने व्यलि वा समहूिाई जनाउँछ । 

१०. “उद्यमशLिता लवकास तालिम” भन्नािे व्यवसाय स्थापना तथा सञ्िािनका िालग आवश्यक उत्प्रेरणा तथा व्यवसालयक ज्ञान प्रदान गन े

हतेुि ेप्रदान गन े“आफ्नो व्यवसाय सरुु तथा सिुार गरौं" (Start and Improve Your Business/SIYB) तथा "िघ ुव्यवसाय लसजभना 

तथा लवकास" (Micro-Enterprise Creation and Development/MECD) जस्ता तालिमिाई जनाउँछ । 
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११. “सीपलवकास” भन्नाि ेव्यवसाय स्थापना, लवकास तथा प्रवर्द्भनका िालग आवश्यक पन ेप्रालवलिक लसपमिूक तालिम तथा जानकारी लदन े

कायभिाई जनाउँछ । 

१२. “व्यवसालयक परामशभ सेवा” भन्नािे व्यवसायको ससुञ्िािन, लवकास तथा स्तरोन्नलतका िालग प्रदान गररन े प्रालवलिक तथा 

व्यवस्थापकीय ज्ञानिाइ जनाउँछ । 

१३. “नगर रोजगार तथा उद्यमलवकास सलमलत” भन्नाि ेगरपालिकामा गठन हुने उद्यम लवकास सलमलतिाई सम्झनुपछभ । 

१४. “उद्यमी समहू संघ” नगरपालिकामा अवलस्थत उद्यमी समहूहरुको संजाििाई जनाउछ 

१५. “प्रलवलिहस्तान्तरण” भन्नाि ेव्यवसाय सञ्िािन, लवस्तार, स्तरोन्नलत गनभका िालग आवश्यक पने मेलसन उपकरणहरू आफैं ि ेउपिब्ि 

गराउने कायभ वा त्यस्ता मेलसन उपकरणहरू खररद गनभका िालग िागत साझेदारीमा सहयोग गनभ वा त्यस्ता मलेसन उपकरणहरू सञ्िािन गनभ 

आवश्यक पन ेलवशेष प्रकारको लसप लसकाउने भन्न ेकुरािाई सम्झन ुपदभछ । 

१६. “बेरोजगार व्यलि” भन्नाि ेरोजगारी हक सम्बन्िी ऐनको २०७५ कंो दफा २ को खण्ड (ङ) बमोलजमको बरेोजगार व्यलि सम्झन ुपदभछ । 

१७. “मेन्टर” भन्नाि ेलवषय वा लवषयका जानकार तथा कायभक्रम अन्तगभत सलूिकृत लवज्ञहरुको समंहूिाई सम्झन ुपदभछ ।   

१८. “EBIC” भन्नाि े उद्यमशीिता व्यवसाय प्रवर्द्भन तथा नवप्रवतभन केन्दको अंगेजी रुप "Entrepreneurship,Business 

Incubation and Innovation Center" िाई सम्झन ुपदभछ ।   

१९. “सलमलत” भन्नाि ेयस कायभसञ्िािन लनदलेशकामा गठन भएको सलमलतिाई सम्झनु पदभछ ।  

२०. “ईनोभेसन” च्यािने्ज फण्ड भन्नािे यस कायभक्रम अन्तगभत स्थापना गररको फण्डिाई सम्झनु पदभछ ।  
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पररच्छेद – २ 

उदे्दश्य, कायधिेत्र र रणनीवत 

३. कायधक्रमको उदे्दश्य: 

१. वालिङ नगरपालिका क्षेत्रलभत्र रहकेा यवुाहरुिाई उद्यमलशि बनाई रोजगारका अवसरहरु सजृना गरेर आलथभक उन्नतलं गराउन े।  

२. उद्यमी बन्न र बनाउनका िालग उत्पादन, सीपमिुक, सजृनलशि, उद्यमशंीि र व्यवसालयक आवश्यक ज्ञान, सीपको लवकास गद ै

व्यवहारमखुी कायभक्रमहरु तय गन े।  

३. वालिङ नगरपालिकािाई यवुा एवं उद्यमीम त्री नगरपालिका बनाउने ।  

४. यवुाहरु, लसमान्तकृत, कोलभड-१९ का कारण रोजगारी गमुाएका तथा लनम्न आय भएका व्यलिहरुको क्षमता अलभवलृर्द् गराउँद  आलथभक रुपमा 

सबि र सक्षम बनाउन ेउद्यमलशिताको लवकास गराउने ।  

५. यवुाहरुको समग्र लवकास माफभ त जीवनमा सकारात्मक पररवतभन ल्याउने ।  

६. दंीगो आलथभक समलृर्द्का कायभक्रम तय गन े।   

७. नगरक्षते्रिाई व्यवसाय एवं उद्योग म त्री बनाउने । 

८. व्यवसालयक योजना लनमाभण, सहुलियत वा लबना लितो ऋणको िालग सहजीकरण, पशेा तथा लवषयगत कामका िालग लफल्डतहमा 

आवश्यकता अनुसार प्रालवलिकको व्यवस्थापन उपिब्ि गराउन े।  

९. यवुा उद्यमीहरुिाई लसजभनशंीितामाफभ त प्रभावकारी व्यावसालयक योजना, आलथभक प्रक्षेपण, जोलखम व्यवस्थापन, दीगोपन । 

१०. व दलेशक रोजगार दर कम गनभ । 

४.  कायधक्रमको कायधिेत्र : 

प्रस्तावनाको उद्देश्य परूा गनभ लनम्न बमोलजमका आिारभतू कायभक्षेत्र तोलकएका छन् ।  

(क) यवुाहरुिाई रोजगार वनाई आलथभक आयआजभनमा सहयोग पयुाभउने ।  

(ख) यवुाहरुमा सीप, तथा उद्यमशीिताको लवकास गन े।  

(ग)  सीपमिूक कायभव्रmमहरु सञ्िािन र रोजगारीको अवसर सजृना गने ।  

(घ)  योजना तथा कायभक्रम तय गरी कायाभन्वयन गने ।  

(ङ)  यवुाम त्री उद्यमशंीितािाई पलहिो प्राथलमकता लदई कायभक्रमिाई अलघ बढाइने ।  

(ि) िघ ुउद्यम, घरेि ुउद्योग तथा साना उद्योगको प्रवर्द्भन सम्बन्िी कायभिाई प्रभावकारी रुपमा अगालड वढाउने । 

(छ) नव उद्यमीहरुिाई प्रोत्साहन, उद्यम प्रवर्द्भन र सहजंीकरण तथा ज्ञान र संीपको व ज्ञालनक उपयोगको िालग अनुसन्िान गन,े आिलुनक 

प्रलवलिको सहयोगमा नवप्रवतभनका कायभहरु गने ।   

५. कायधक्रमका रणनीवत : 
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(क) मेन्टर तथा मेन्टरसीप कायभक्रम  

(ख) ि ं ंलगक समता एवं सामालजक समावेशंीकरण अनुसार यवुा एवं मलहिा, दलित जनजालत, अपांग एवं पछालड रहकेा र गररब 

घरपररवारका समदुायिाई प्राथलमकता 

(ग) व्यवसालयक सेवाप्रदायक संस्थाको सहयोगमा कायभक्रम कायाभन्वयन 

(घ) िलक्षत समदुायको पलहिान र बेरोजगार यवुाहरुिाई प्राथलमकता 

(ङ) लवदशेवाट फलकभ  आएका यवुाहरुको सीप तथा उद्यमशंीिताको उपयोग 

(ि) क्षमता लवकास, यवुा उद्यम र ईिम सम्बन्िी तालिम सञ्िािन 

(छ) सामालजक पररिािन, टोि लवकास संस्था, उद्यमसंगँ सम्वलन्ित लवलभन्न पेशागत, संघ महासंघ, सामदुालयक संस्थाहरु र नागररक 

समाजसंँग समन्वय 

(ज) नीलज क्षते्र एवं लवकास साझेदार लनकायसंगँको समन्वय र कायभक्रममा एकरुपता 

(झ) लनयलमत अनुगमन र मलू्याकंन गन े।   

(ञ) Entrepreneurship, Business Incubation and Innovation गरी तीन वटा डेस्कको स्थापना गने 
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पररच्छेद ३ 

सवमवत गठन 

६. सवमवतको गठन : उद्यमशीिता व्यवसाय प्रवर्द्भन तथा नवप्रवतभन केन्र कायभसञ्िािनका िालग दहेाय बमोलजमको एक लनदशेक सलमलत 

रहनछे :  

 संयोजक : नगर प्रमखु 

 सदस्य : उप प्रमखु 

 सदस्य : प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 

 सदस्य : सामालजक तथा आलथभक लवकास सलमलतकंा संयोजक 

 सदस्य : कृलष शाखा प्रमखु 

 सदस्य : पश ुसेवा शाखा प्रमखु 

 सदस्य सलिव : उद्योग व्यवसाय सम्बन्िी शाखा हने ेप्रमखु  

 सलमलतमा सम्बलन्ित लवषयका लवशेषज्ञ तथा साझदार संस्थाका प्रलतलनिीिाई आमन्त्रण गनभ सलकन ेछ । 

७. सवमवतको काम, कतधव्य र अविकार : 

क) नगरपालिका स्तरमा यवुा ईिम तथा उद्यमलवकास सम्बन्िी नीलत, योजना तथा कायभक्रम तजुभमा गने र स्वीकृत योजनािाई कायाभन्वयन गनभ 

कायभयोजना स्वीकृत गन,े 

ख) कायभक्रम कायाभन्वयन गनभ आवश्यक स्रोत र सािन जटुाउने, 

ग) नगर लस्थत ईिम तथा उद्यम लवकासका क्षेत्रमा काम गने सरकारी, ग र सरकारी, लवकास साझेदार तथा लनजीक्षेत्रका संघसंस्थाहरूसँग समन्वय 

गने, 

घ) सीप तथा उद्यम लवकास सम्बन्िी नगरस्तरमा सञ्िालित कामहरूको लनयलमत अनुगमन, लनरीक्षण तथा मलू्याङ्कन गरी सम्बर्द् सेवाप्रदायक 

सस्थािाई लनदशेन तथा सझुाव लदने, 

ङ)  उद्यमीहरूिाई लवत्तीय सलुविा उपिब्ि गराउन नगर लस्थत लवत्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय र सहलजकरण गने र सलमलतिे आवश्यक ठानेमा 

कायभपालिकाबाट स्वीकृत गराएर यवुा उद्यमलशिताका िालग अनदुान तथा ऋण सहायता उपिब्ि गराउनें, 

ि) नगरको उद्यम लवकास कायभक्रमसँग सम्बलन्ित नीलतगत लवषयमा आवश्यकतानुसार मन्त्रािय एवं लजल्िा स्तरीय लनकायमा लसफाररस गने,  

छ) नगर यवुा ईिम तथा उद्यम लवकास सम्बन्िी रणनीलतक योजना तजुभमा गने, 

ज) व्यवसाय लवकास सेवाप्रदायक संस्थाहरूिे सम्झौता बमोलजमको कायभ गरे नगरेको सम्बन्िमा लनयलमत अनुगमन तथा मलू्याङ्कन गन े

गराउने, 

झ) व्यवसायी एवं उद्योगीको गनुासो सनुुवाई गरी समस्या समािान गन ेवा गराउने तथा सम्बलन्ित लनकायिाई मागभदशभन गने, 
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ञ) िघ ु उद्यम, घरेि ु उद्योग तथा साना उद्योगको प्रवर्द्भन सम्बन्िी कायभिाई प्रभावकारी वनाउन िगानीको संरक्षण, अलभवलृर्द् तथा 

औद्योलगकीकरण सम्बन्िी नीलतगत लनणभय गने, 

ट) सीप, उद्यमशीिता तथा क्षमता लवकास सम्बन्िी लवलभन्न तालिमका पाठ्यक्रमहरूिाई अद्यावलिक तथा स्तरीकरण गरी कायाभन्वयन गने 

गराउने, 

ठ) सीप तथा उद्यम प्रवर्द्भनका िालग आवश्यक दलेखएमा लवलभन्न उपसलमलत वा कायभदि गठन गरी कायभ सम्पन्न गने गराउने, 

ड) संीप तथा उद्यम सम्वन्िी नगरपालिकामा रहकेा तालिम तथा प्रालज्ञक केन्रसंग समन्वय गरी प्रालवलिक सहयोग लिन,े  

ढ) केन्रको लनयलमत अनगुमन, लनदशेन तथा लनयन्त्रण गरी भावी रणनीलत तय गने,  

 

पररच्छेद ४ 

उद्यमशीलता व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा नवप्रवतधन केन्द्रको स्थापना 

 

८. उद्यमशीलता व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा नवप्रवधतन केन्द्रको स्थापना: 

१. नगरपालिकामा एउटा सेवा केन्रको रुपमा उद्यमशंीिता, व्यवसाय प्रवर्द्भन तथा अनुसन्िान केन्रको रुपमा स्थापना हनुेछ ।  

२. यस केन्रिे आफ्नो काम नगरपालिका मातहतमा रहरे गनछे ।  

३. उद्यमशंीिता, व्यवसाय प्रवर्द्भन तथा अनुसन्िान केन्रको समन्वय ईकाई नगरपालिकामा रहन ेछ । यसका सेवा केन्रहरु नगरका लवलभन्न 

स्थानहरुमा रहने छन ्। 

४. केन्रको सञ्िािनको िालग नगरपालिकाबाट लजम्मेवार कमभिारीको व्यवस्थापन हुनेछ ।  

५. केन्रको प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सहजीकरणको िालग लवश्वलवद्यािय तथा किेजमा अध्ययनरत इन्टनभ लवद्याथीहरुको सहयोग लिन सलकने छ 

। 

६. केन्रिाई आवश्यक भौलतक व्यवस्थापन तथा अन्य श्रोत सािनहरु नगरपालिकावाट हुने छ । 
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पररच्छेद ५ 

उद्यमशीलता व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा नवप्रवतधन केन्द्र 

 

१०. उद्यमशीलता व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा नवप्रवतधन केन्द्र 

१.  नगरपालिका मातहत रहन ेगरंी उद्यमशीिता व्यवसाय प्रवर्द्भन तथा नवप्रवतभन केन्र को स्थापना गररने छ ।  

२. नगरपालिकाकंो रोजगार तथा उद्यम लवकास परामशभ केन्रबाट उद्यमशंीिता तथा व्यापार प्रवर्द्भन सम्वन्िी कायभहरु समन्वय भई 

सञ्िािन हनुछेन ्। केन्रको सञ्िािन भन ेव्यवलस्थत रुपमा छुट्ट  सञ्िािन गररनछे ।  

३. केन्रमा तीनवटा डेस्क हुनछेन ्:  उद्यमशीिता डेस्क, लबजीनेस इन्कुबेसन डेस्क र  इनोभेसन डेस्क । 

४. मानवीय श्रोत सािन 

 क. नगरपालिकाबाट एक जना कमभिारी 

 ख. आवश्यक थप स्वयमसेवकहरुको व्यवस्था  

५. बजेट ब्यवस्थापन 

    क.नगरपालिका 

       ख. लवकास साझेदार 

      ग. लवलभन्न संघसंस्था 

       घ. प्रदशे तथा केन्र सरकार 

६. प्रालवलिक सहयोग 

      क. लवकास साझेदार 

      ख. लवज्ञ सरोकारवािा लनकायहरु 

      ग. संघ संस्थााहरु 

७= EBIC केन्रको भलूमका : 

 (क) भौलतक पवूाभिार सेवाहरु प्रदान गन े

 (ख) व्यवसाय सहायता सेवाहरुको सेके्रटेररयि सेवाहरु प्रदान गन े। 

 (ग) प्रालवलिक सहयोग प्रदान गने । 

 (घ) बजारीकरणमा सहयोग प्रदान गने । 

 (ङ) कानूनी सेवामा सहयोग प्रदान गने । 
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 (ि) नटेवलकभ ङमा सहयोग गने । 

 (छ) मानव संसािन सेवाहरु प्रदान गने । 

 (ज) उद्यमीहरुिाई उत्पादन लवकास गलतलवलिहरुमा सहयोग गने । 

 (झ) पूँजी सरुलक्षत गनभ मद्दत गन े। 

 

८. व्यवस्थापन मागभदशभन र परामशभ सेवाहरु : 

 क) व्यावसालयक लविारहरुका जानकारी प्रसाररत गने । 

 ख) सम्भाव्यता अध्ययन संिािन गनभ मद्दत गने । 

 ग) व्यावसालयक योजना लवकास गनभ मद्दत गन े। 

             घ) व्यावसाय गनभ परामशभ प्रदान गने । 

९. वातावरणम त्री सेवाहरु: 

 क) एक अकाभ उद्यमीहरुि ेलसक्न ेवातावरण श्रजृना गने । 

 ख) प्रारलम्भक िरणको पररिािन िागत  सहयोग गरंी व्यवसाय सरुु गनभ मद्दत गने । 

 ग) उद्यमीहरुद्वारा नया ँफमभहरुको लवकासको गलत बढाउन पहि गने । 

 घ) सफि उद्यमीहरु बढाउन कोलशश गन े। 

 ङ) लवश्वसनीयता स्थालपत गनभ मद्दत गन े। 

 ि) सेवाहरुको साथ उद्यमीहरुको सन्तुल टको बारेमा आवलिक प्रलतलक्रया लिने । 

 छ) उद्यमीहरुको गनुासो सम्हाल्नको िालग औपिाररक प्रलक्रयाको व्यवस्था गने । 

 

 

१०. प्रिार प्रसारमा सहयोग 

 क. उत्कृष्ट प्रोटोटाइप छनौट 

 ख. सम्भाव्य उत्पादनिाई आलथभक सहयोग 

 ग. काम गनभ सक्न ेउत्पादनको छनौट  

 घ. कायाभन्वयनका तररका 

 ङ. कलपराइट सेवा 
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 ि. इलफलसयन्सी परीक्षण 

 छ. Innovators िाई Incubation Centre मा िैंजान े

११. EBIC बाट सभपादन हुने डेस्कगत मुख्य कायधहरु  

१. उद्यमशीलता डेस्क (Entrepreneurship) 

 १. नव उद्यमीहरुिाई उद्यमशLिता सम्बन्िी प्रारलम्भक जानकारी, संूिनाहरु र परामशभ प्रदान गने, 

 २. उद्यमी बन्न अनुकुि वातावरण सजृनंा गने र (Start up Culture) को प्रवर्द्भन,  

 ३. नगरका यवुाहरुिाई उद्यमशंीिता लवकास सम्वन्िी तालिम प्रदान गने,  

 ४. स्वयंसेवकहरु पररिािन गने, 

 ५. मेन्टरहरु माफभ त परामशभ सेवा प्रदान , 

 ६. मेन्टरहरु माफभ त व्यवसालयक योजना वनाउन सहयोग, 

 ७. लवत्तंीय सहयोगको िालग सहजंीकरण, 

 ८. नवंीनतम अध्यासहरुको जानकारी लदने,  

 ९. उद्यमी वन्न उत्सालहत गने 

१.१ थप कायभहरु : 

 १. मेन्टर रोस्टरीङ्ग 

 २. उद्यमशीि सम्बन्िी परामशभ 

 ३. तािीम प्रदान गन े

 ४. मेन्टर संस्थाहरुसँग सम्बन्ि संजािीकरण 

 ५. बजार अध्ययन 

 ६. बेरोजगारहरुको नामाविी संकिन 

 ७. नगरपालिकाबाट प्रदान हनुे सेवा सलुविाहरुको सिूना प्रवाह 

 ८. उद्यम सम्बन्िंी सफि अभ्यासहरुको संकिन 

 ९. पेशागत संघ सस्थाहरुको क्षमता लवकास र संजािीकरणमा सहयोग 

 १०. नगरपालिकाको लबषयगत शाखाहरुसँग समन्वयन, योजना प्रलक्रया र कायभं ान्वयनमा सहयोग 

 ११. वेव साइट सिूनाहरु अद्यावलिकरण 

 १२. नगरपालिकाबाट भए गरेका उद्यमसँग सम्बलन्ित कायभहरुको प्रवाह अध्ययन र पषृ्ठपोषण 
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 १३. उद्यम लक्िनीकहरुको संिािन 

 १४. उद्यम लवकासको िालग कानंूनी प्रलक्रयाको बारेमा जानकारी 

 १५. उद्यम लवकाससँग नगरपालिकामा भएका गलतलविीहरु सामालजक संजािबाट प्रिार प्रसार 

 १६. उद्यम लवकाससँग सम्बलन्ित लजल्िा र रालिय स्तरका संस्थाहरुसँग समन्वयन 

 १७. उद्यमीहरुिाई अविोकन भ्रमणमा व्यवस्थापन र सहजीकरण 

 १८. नव उद्यमीहरुिाई व्यावसालयक योजना 

  १९. Incubation र Innovation केन्रबाट प्रदान हनुे सेवाको जानकारी 

२. उद्यमशीीलता कायधक्रम सञ्चालन 

(१) नगरपालिकाको सहभालगतात्मक योजना प्रकृयाको समयमा वडा तथा टोिहरुमा व्यवसालयक, संीपमिुक एवं उद्यमशंीि कायभक्रमको 

महत्वको लवषयमा आवश्यक संिूनाहरु प्रदान गन ेर योजना प्रकृयामा सहजंीकरण गने । 

(२) मेयर यवुा ईिम कायभक्रम, उप-प्रमखु मलहिा उद्यम कायभक्रम र प्रिानमन्त्री रोजगार कायभक्रम िगायत लवलभन्न कायभक्रमसंँग सम्बलन्ित 

सम्पणूभ तथ्याङ्कहरु राख्न,े अद्यावलिक गने र सरेकारवािाहरुिाई यस सम्बन्िी सिुना लदन े। 

(३) सेवाप्रदायक संस्थाका प्रलतवेदनहरु जस्तं  प्रारलम्भक सवेक्षण, उद्यम नक्साङ्कन, वेरोजगार यवुाहरुको िगत, प्रगलत प्रलतवेदनहरु आलदको 

अलभिेलखकरण गन े। 

(४) नगरको यवुा संजाि तथा क्िवहरु, टोि लवकास संस्था, मलहिा समंूह एवं उद्यमशंीि पेशागत संस्थाहरुका संिूना राख्न े।   

(५) नगरमा स्वरोजगार तथा उद्यमशंीि हनु िाहने व्यलिहरुिाई संूिनाहरु प्रदान गने र प्रालवलिक सल्िाह सझुाव प्रदान गन े।  

(६) उद्यमंीहरुका सफिताका कथाहरु संकिन, प्रकाशन गने । 

(७) लवकास साझदेार र सेवाप्रदायक संस्थाहरुिाई आवश्यक संिूना प्रदान गने । 

३. समुह कायधमा प्रोत्साहन :  

(१) केन्रको प्रभावकारीताको दहेाय बमोलजमका अन्य कायभहरु गन े: 

 क. नव उद्यमीहरुिाई उद्यमशंीिता सम्बन्िी प्रारलम्भक जानकारी, संूिनाहरु र परामशभ प्रदान गने 

 ख. उद्यमी बन्न अनुकुि वातावरण सजृनंा गन ेर Start up Culture को प्रवर्द्भन 

 ग. नगरका यवुाहरुिाई उद्यमशंीिता लवकास सम्वन्िी तालिम प्रदान गने  

 घ. स्वयंसेवकहरु पररिािन गन े

 ङ. मेन्टरहरु माफभ त परामशभ सेवा प्रदान  

 ि. मेन्टरहरु माफभ त व्यवसालयक योजना बनाउन सहयोग 

 छ.लवत्तंीय सहयोगको िालग सहजंीकरण  
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 ज. नवंीनतम अभ्यासहरुको जानकारी लदने  

 झ. उद्यमी वन्न उत्सालहत गने 

२. व्यापार प्रवर्द्धन (वबजीनेस इन्द्कुबेसन डेस्क) : 

क) व्यापार प्रवर्द्भन (लबजीनेस इन्कुबेसन) 

१. व्यापार योजना वनाउन सहयोग गने 

२. मेन्टरहरु माफभ त आवश्यक सल्िाह सझुाव प्रदान गने  

३. लवलभन्न उद्यमंीसँग अनुभवंी व्यलि र संस्थाहरुिाई नगरपालिकाि ेसंूलिकरण गरर आवश्यकता अनुसार उनीहरुिाई मेन्टर सहयोग 

लिन सलकन े 

४. लवत्तंीय संघ संस्थाहरुसंँग सहजंीकरण र समन्वय 

५. Co-working Space को व्यवस्थापन : लवलभन्न लवषयहरुमा सजृनात्मक काम गनभ ईच्छुक व्यलिहरुिाई व्यापार प्रवर्द्भन केन्रमा काम गन े

ठाउंँ लदन,े आवश्यक सेवा सलुविाहरु जस्तो खानेपानी, लबजिुी, ईन्टरनटे सलुविा, आलद ।  

६. व्यापार प्रवर्द्भन केन्रिे सेवा प्रदान बापत लनलित लफस लिन सक्ने । एक हप्ता दलेख १ वषभ सम्म केन्रमा रहरे काम गनभ र नवंीनतम कायभ गनभ 

सक्ने  

७. उद्यम स्थापनाको िालग  सहयोग :  दताभ प्रकृया, वेवसाईट, िोगो, व्यापार स्थि  

ख)  व्यापार प्रवर्द्भन र सञ्िािन  

(१) नगरपालिकाबाट उद्यमशंीिता सम्बन्िी तालिम प्राप्त व्यलिहरुका साथ  अन्य ईच्छुक व्यलिहरुिाई समेत सल्िाह सझुाव लदनको िालग 

नगरमा ख्यालत प्राप्त व्यवसायंी एवं उद्यमंीहरुको (Mentor) संूलि तयार गने र ती व्यलिहरु समक्ष उद्यमंीहरुको सम्पकभ  स्थालपत गनभ 

सहयोग गन ेर प्रगलतको अवस्था अद्यावलिक गने ।  

(२) सफि उद्यमंीहरुसंँग कलम्तमा प्रत्येक दईु मलहना लविार लवमशभ एवं अन्तलक्रया कायभक्रमको आयोजना गरर यवुाहरुिाई उद्यमशंीि 

कायभमा प्रोत्साहन गन े।  

(३) नगर लभत्रका रोजगारदाता हरुको म्यालपङ् तथा रोस्टर लिस्टतयार गने र यवुा तथा बेरोजगार व्यलिहरुिाई लत संस्थाहरुसंँग सम्पकभ  

स्थालपत गराउन सहयोग गने ।  

(४) ६ मलहना सम्मको िालग ३ जना सम्म लवश्वलवद्याियका स्नातक लवद्याथभंीहरुिाई स्वयंसेवकको रुपमा पररिािन तथा उनीहरुवाट 

आवश्यक सहयोग लिन सलकने छ । 

(५) व्यापार प्रवर्द्भन केन्रबाट बसेर केन्रको सेवा लिन ईच्छुक व्यलिहरुवाट  सेवा लिए सलमलतको लनणभय अनुसारको एउटा लनलित रकम लिन 

सलकने छ । नव उद्यमीहरुि ेएक हप्ता दलेख १ वषभ सम्म यस केन्रमा रहरे काम गनभ र नवंीनतम कायभ गनभ सक्ने छन ्। 

(६) उद्यमीहरूबाट उत्पालदत वस्तु वा सेवाको दंीगो बजार लवकासको िालग उद्यमी, उद्यमी समहू, नगर उद्यमी समंूह संघ, सहकारी र खररद 

गने संस्था÷समदुाय वा व्यलिसँग दहेाय बमोलजमका कायभहरू गरी सम्पकभ  समन्वय र सम्बन्ि स्थालपत गराउनछे :  

 (क) औद्योलगक तथा बजार मिेा प्रदशभनीको आयोजना र सहयोग  
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 (ख) प्रिार प्रसारमा सहयोग 

 (ग) सम्बलन्ित खररदकताभसँग सम्पकभ  स्थापना तथा समन्वय 

 (घ) सरोकारवािासँग अन्तरलक्रया÷ब ठक आयोजना 

 (ङ) बजार प्रवर्द्भनमा सहयोग पगु्ने कायभमा सहजीकरण 

 (ि) उद्यमलंहरुका बीिका अनभुवहरुको आदानप्रदान गनभको िालग लवलभन्न लसकाई कायभक्रमहरुको आयोजना गन े।  

 (छ) व्यापार योजना बनाउन सहयोग गन े

 (ज) मेन्टरहरु माफभ त आवश्यक सल्िाह सझुाव प्रदान गने  

 (झ) लवत्तंीय संघ संस्थाहरुसंँग सहजंीकरण र समन्वय 

 (ञ) उद्यम स्थापनाको िालग  सहायोग :  दताभ प्रकृया, वेव साईट, िोगो, व्यापार स्थि, 

 (ट) Co-working space को व्यवस्थापन : लवलभन्न लवषयहरुमा नवंीनतम काम गनभ ईच्छुक व्यलिहरुिाई व्यापार प्रवर्द्भन 

 केन्रमा  काम गन ेठाउ र वातावरण लमिाउने , आवश्यक सेवा सलुविाहरु जस्तो खानपेानी, लबजिुी, ईन्टरनेट सलुविा आलद ।  

 (ठ) Entrepreneurship, Start up boot Camps, idea Challenges workshops, Startup and 

 Angel  Investors Meetrs Start up Mentorshop Workshop जस्ता कायभहरुमा सहयोग 

 (ड) व्यापार रणनीलतमा सहयोग 

 (ड) ईन्टरनेटको प्रयोगवाट व्यापार प्रवर्द्भन र लवस्तारमा सहयोग 

 (ण) उद्यम तथा व्यवसायको िालग आवश्यक उपकरण र सामाग्रंीको लवषयमा परामशभ प्रदान 

 

 

३. इनोिेसन डेस्क : 

क.  

१. नयांँ प्रयोगकताभ, अनुसन्िानकताभहरुिे आफ्नो अनभुव र नवंीनतम प्रयासहरु प्रस्तुलत गन ेस्थान 

२. आवश्यकता अनुसार अनुसन्िान तथा खोजकताभहरुिाई व्यंापार प्रवदभं ्िन केन्रमा सञ्जािीकरण गने 

३. नगरपालिकाबट खोज तथा अनसुन्िान गने व्यलिहरुिाई प्रोत्साहन गन ेर प्रवर्द्भन केन्र माफभ त सहयोग गने 

४. अनुसन्िान केन्रिाई काम गने अनुकुि स्थिको रुपमा लवकास गने 

५. अनुसन्िान केन्रिाई Research Development र Academia क्षेत्रमा लवकास गने  

६. वालिङमा अवलस्थत लवलभन्न प्रालवलिक लशक्षण केन्रहरुमा अनुसन्िान केन्रको स्थापना र सञ्िािन गनभ सलकने  
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ख. ईनोिेसन डेस्कको वनयवमतता : 

यस नगरपालिकामा यस भन्दा अगालड हुदँ  आएको ईनोभेसन अथाभत नवप्रवतभनका कायभहरुिाई समते यस मातहत न  सञ्िािन गररनेछ । 

नगरपालिकामा सञ्िालित दहेायका कायभक्रमहरु समेत यसका अंग भई कायभक्रम मातहतबाट सञ्िािन हुनछेन ्। 

(क) नवंीनतम अनुसन्िानका कायभहरु : 

(ख) वालिङ क्षते्रका लवद्याथभंीहरुिाई प्रदान गररने नवंीनतम लसकाई 

(ग) लवश्वमा आलवकार भईरहकेा नवंीनतम प्रलवलिको लवशे्लषण, प्रयोग र व्यवहाररकता  

(घ) साप्तालहक वा द लनक रुपमा लवद्याथी प्रलशक्षण तथा ईच्छुक यवुाको ज्ञानबिभक तथा नवंीनतम प्रयोग  

(ङ) वालिङ घर भई बाह्य लजल्िा वा लवदशेमा गई लवज्ञान र प्रलवलिमा नलवनतम ज्ञान प्राप्त गरेको यवुाहरुको स्वयंसवी रुपमा पररिािन आलद । 

 

ग. ईनोिेसन डेस्कका थप कायधहरु : 

यस नगरपालिका मातहतमा रहन ेगरी स्थापना हुन ेयस डेस्क माफभ त मने्टरहरुको प्रयोग गरी नवंीनतम अनुसन्िान, प्रयोग तथा जानकारी लदईने, 

आफ्नो सीपको प्रयोग गरी नवंीनतम र आय आजभनसँग जोलडन िाहनेका िालग लवशेष सहयोग गररन े।  
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१२. प्रवववि हस्तान्द्तरण  

• space, funding, legal, accounting, computer 

• Help with business basics 

• Networking activities 

• Marketing assistance 

• Market research 

• High-speed internet access 

• Help with accounting/financial management 

• Access to bank loans, loan funds and guarantee program 

• Help with presentation skills 

• Links to higher education resources 

• Links to strategic partners 

• Access to angle investors or venture capital 

• Comprehensive business training program 

• Advisory boards and mentors 

• Management team identification 

• Help with business etiquette 

• Technology commercialization assistance 

• Help with regulatory compliance 

• Intellectual property management 

 

पररच्छेद ६ 

समन्द्वय र साझेदारी 

१३. केन्रको कायभक्रमको प्रभावकारीताको साथ  नगरपालिकामा सञ्िालित रोजगार तथा उद्यमशीि कायभक्रमको समन्वय र सझेदारीको िालग 

लवकास साझेदार संघ संस्थासँग समन्वय र साझेदारी गररनेछ ।   

 

पररच्छेद ७ 

ईनोिेसन च्यालेन्द्ज फण्ड 

१४. यस सेन्टरमा आई सेवा लिई नया ँकाम शरुु गनभ िाहकेा तथा न्यनुतम पूँजीको समेत अभाव भएकाहरुिाई यस फण्ड माफभ त अनुदान स्वरुप 

रकम उपिब्ि गराईनछे । जसको पररिािन पलहिो वषभका िालग कोलभड-१९ उर्द्ार र सामालजक आलथभक प्रलतकायभ पररयोजनाको नीलत तथा 

सञ्िािन कायभलवलि २०७७ अनुसार हुनछे । यसिाई लनरन्तरताको िालग नगरपालिकािे लवशेष कायभयोजना ल्याउन सक्नछे ।  

यसमा दहेाय बमोलजमको रकम रहनेछ : 

 क. नगरपालिकाको तफभ बाट छुट्याइएको रकम 

 ख. लवलभन्न साझेदारहरुबाट प्राप्त रकम 
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 ग. लवलभन्न लनकायबाट प्राप्त रकम   

 

पररच्छेद ८ 

दीगो उत्पादन र बजारीकरणको व्यवस्था 

१५. यस सेन्टरमा आई सेवा लिएकाहरुिाई आफ्न  गाँउठाँउमा उत्पादनमा जोड्न पहि गररनछे जसको िालग सहुलियत ऋण तथा अनुदानका 

कायभक्रममा सहजीकरण गररनछे त्यस्त  उनीहरुिे उत्पादन गरेका वस्तु तथा यस नगरपालिकाका नागररकिे उत्पादन गरेका वस्तु तथा सामाग्रीको 

व्यवलस्थत रुपमा बजारीकरण गररनछे । जसको िालग वालिङ नगरपालिकाको समेत पहि र प्रलतलनित्व रहनगेरी वालिङ प्रडक्ट होलल्डङ मल्टी 

प्रपोज को-अपरेलटभको स्थापना गररनेछ । यस संस्था माफभ त १४ वट  वडामा वडा स्तरका संकिन केन्र तथा नगरपालिकाको केन्रमा नगरस्तरीय 

संकिन केन्र सञ्िािनमा ल्याई व्यवलस्थत बजारको च्यानि लवकास गररनछे । अकाभ तफभ  सहकारी माफभ त नगरपालिका तथा अन्य साझेदार 

संस्थाको समते सहकायभमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका िालग पहि गररनछे । यस वालिङ प्रडक्ट होलल्डङ मल्टी प्रपोज को-अपरेलटभका 

िालग नगरपालिकाको तफभ बाट समते अनुदान िगायतका सहयोग उपिव्ि गराईनछे ।  

 

पररच्छेद ९ 

मेन्द्टर रोस्टर र प ूँजी पररचालन 

 

१६. क) मेन्द्टर रोष्टरको व्यवस्था (ववषय ववज्ञ) 

कायभक्रम अन्तगभत लवज्ञहरुको सिूी तयार पाररनेछ, लनलित मापदण्ड बनाई सोही आिारको योग्यता अनशुार लवषय लवज्ञको छनोट गररनछे जसको 

आिारमा सेवाग्राहीिाई सेवा प्रवाह गररनछे । सेन्टरमा आउने व्यलिहरुिाई मेन्टर रोष्टर बारे जानकारी गराई स्वयं उनीहरुिाई न  कुन लवज्ञसँग 

कुरा गन ेभन्ने रोज्न िगाईन ेछ भन ेसेन्टरमा रहकेा कमभिारीहरुि ेसमन्वय गनछेन् । 

लवज्ञहरुसँग प्रत्यक्ष भटे वा आिलुनक सञ्िारका सामाग्रीको प्रयोग गरी जानकारी उपिब्ि गराईनछे जस्त  जमु, गगुि लमट आदी । उनीहरुको 

व्यवस्थापनमा नगरपालिकािे साझेदार संस्थाको सहयोग समेत लिन सक्नेछ ।  

ख) ऋणको व्यवस्थापन, व्यवसावयक योजना वनमाधण तथा बजारको व्यवस्थापन 

यस सेन्टरमा आउने सेवाग्राहीिाई उद्यमी बनाई दीगो रुपमा आम्दानीको श्रोत तफभ  अग्रसर बनाउनका िालग आवश्यक पने थप पूँजीको िालग 

कायभक्रम माफभ त ऋण उपिब्िताका िालग समन्वयकारी भलूमका खेलिनेछ । जसको िालग नगरपालिकाि ेलबना लितो वा लितो सलहतको ऋणको 

िालग समन्वय रहनेछ त्यस्त  दीघभकालिन योजना लनमाभण वा व्यवसालयक योजना लनमाभणमा समेत सेन्टरिे सहयोगीको भलूमका खेल्नछे । त्यस्त  

उत्पालदत वस्तुको बजार व्यवस्थापनको िालग समेत सहकायभ गररनछे । 

 

पररच्छेद १० 

अनुगमन मुल्याङ्कन 
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१७. यस केन्र तथा यसका कायभ सम्पादनको बारेमा नगरप्रमखु तथा कायभपालिकाि ेअनुगमन मलु्याङ्कन गरी भावी कायभयोजना वा लनदशेन लदन 

सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद ११ 

ववववि 

१. व्याख्या गन ेअलिकार : कायभलवलिमा उल्िलेखत दफाहरुको कायाभन्वयन सम्बन्िमा कुन  लद्वलविा परेमा अलन्तम व्याख्या गने अलिकार नगर 

कायभपालिकामा रहनछे ।  

२.  संशोिन सम्बन्िी व्यवस्थााः कायभलवलिको कुन  व्यवस्था संशोिन गनुभ परेमा नगर कायभपालिकाको ब ठकिे गनछे ।  

३. बािा अड्काउ सम्बन्िीाः कायभलवलिमा उल्िेलखत दफाहरुको कायाभन्वयनका सम्बन्िमा बािा अड्काउ फुकाउ गनुभपरेमा सोको व्याख्या गन े

अलिकार कायभपालिकामा रहनेछ । 


