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धवलागिरी िाउँपागलका 
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         खण्ड ४                 संख्या  ४ गिगि: 2077/०४/०३ 

भाि २ 

धवलागिरी िाउँपागलका  
िाउँ काययपागलकाको स्वीकृगिबाट जारी  

धवलागिरी िाउँपागलका िेडपा काययक्रि संचालन काययववगध २०७७ 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण िथा संचालन काययववगध २०७7 
 

प्रस्िावना 

साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण र यसको दििो ब्यवस्थापन  िनुय स्थागनय सरकारको उद्यि ववकास संि सम्बन्न्द्धि एक िहत्वपणुय कायय 
हो।स्थागनय स्िरिा रहेका अगि ववपन्न विय जो सि उद्यि िने चाहाना भएर पगन उद्यि िने उपयूि स्थानको अभावका कारण उद्यि िनय 
सवकरहेका हुँिैनन त्यसिा वियका कन्म्ििा १० जना सम्भाववि लघ ुउद्यिीहरुलाइ सिेटने िरी साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायणिा सहयोि 
िनय सवकनेछ । यस्िो उद्यि घरका िाध्यिबाट उगनहरुले सािवुहक रुपिा आवश्यक कच्चा पिाथयको प्रशोधन िने,  बस्िकुो उत्पािन िने, 

उत्पादिि बस्ि ुवा आबश्यक कच्चा पिाथय भण्डार िने  र उत्पादिि बस्िहुरु एकै स्थानवाट वववक्र वविरण िने जस्िा उद्यि व्यवसाय िनय सहयोि 
होस भन्ने उदे्यश्यले साझा सवुवधा केन्द्र  (उद्यि घर )  गनिायण िररन्द्छ।यसरर  गनिायण हनु ेउद्यि घरको ब्यवन्स्थि रुपिा गनिायण कायय सम्पन्न िनय र 

त्यसलाई दििो ब्यवस्थापनका लागि सबै सरोकार वालाहरुको सिान वझुाई र ब्यवन्स्थि काययायन्द्वयनका लागि यो काययववगध ियार िररएको छ। 

िररवव गनवारणका लागि लघ ुउद्यि ववकास काययक्रि संचालन गनिेन्शका २०७७ को पररच्छेि ५ िफा ३३ (१० ) िा पागलकाले साझा सवुवधा केन्द्र ( 

उद्यि घर ) को स्थापना, संचालन र ब्यवस्थापनका लागि छुटै्ट काययववगध बनाई लाि ुिनय सक्ने छ भन्ने ब्यवस्था भयको र स्थागनय सरकार संचालन ऐन 

२०७४ पररच्छेि १५ िफा (१०२) को उपिफा (२) ले काययपागलकाले आबश्यकिा अनसुार ऐन, गनयि, गनिेन्शका , काययववगध र िापिण्ड बनाउन सक्ने 
अगधकार दियको हुँिा यसै बिोन्जि यस धवलागिरी िाँउपागलकाले गनिायण िररने साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर ) ब्यवन्स्थििनयका लागि गिगि 
२०७७/०४/०३ िा यो काययववगध स्वीकृि िरर जारर िररयको छ।   

पररच्छेि-१ 

प्रारन्म्भक 

    १: संन्िप्त नाि र प्रारम्भः  
(क)  यस काययववगधको नाि “साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण िथा संचालन काययववगध २०७८” रहेको छ । 

  (ख)  यो काययववगध काययपागलकाले स्वीकृि िरेको गिगिवाट प्रारम्भ हनुेछ । 

२: पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलािेिा यस काययववधिा - 
(क)  “कायायलय” भन्नाले धवलागिरी िाँउपागलकाको कायायलय सम्झन ुपियछ।  

(ख)  “सिस्य” भन्नाले साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण िनय र गनिायण भैसकेपगछ यसको दििो ब्यवस्थापन िने उद्योश्यले 
लघउुद्यगि हरु वाट िठन िररयको साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण िथा संचालन सगिगिको सिस्य भन्ने बझु्न ुपियछ।  

(ि)  “लघ ुउद्यगि” भन्नाले नाफा किाउने उद्योश्यले प्रचगलि काननु बिोन्जि ििाय िरर उद्योि ब्यवसाय सचालालन िने ब्यान्व वा 
सिहु संझन ुपछय। यस काययववगधिा उद्यि वा उद्यगि िात्र उल्लेख भयको स्थानिा क्रिश लघ ुउद्यि र लघ ुउद्यगि बझु्न ु
पियछ।    

(घ)  “साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर)” आगथयक दृविले िररववको रेखािगुनका, वविि आगथयक बषयहरुिा सजृना भयका वा चाल ु
आगथयक वषयिा सजृना भयका, एउटै प्रकृगिको उद्यि ब्यवसाय भयका, आफ्नो गनन्ज घर वा जग्िािा उद्यि ब्यवसाय संचालन 
िने उपयवु/प्रयाप्त ठाँउ नभई सिस्यािा परेका   लघ ुउद्यगिहरुलाई उत्पािन, कच्चा पिाथयको प्रशोधन, उत्पादिि बस्ि ुवा 
कच्चा पिाथयको भण्डारण र उत्पादिि बस्ि ुर कच्चा पिाथयको वववक्र वविरण जस्िा वक्रयाकलापिा सहज पयुायउने उद्योश्यले 
स्थापना िररयको घर वा भवन र त्यस भवनिा भयका उपकरणहरु सिेिलाई बझु्न ुपियछ। 



 
 
 
 
 
 
 

(ङ) “िरिि संभार कोष” भन्नाले साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) िरिि संभारका लागि स्थापना िररयको कोष भन्ने बझु्न ुपियछ। 

(च)  “स्थानीय िह वा पागलका” भन्नाले धवलागिरी िाँउपागलका लाई सम्झन ुपियछ। 

(छ) “उद्यगि” भन्नाले लघ ुउद्यगि वझु्न ुपियछ।  

(ज) “िररववको रेखा” भन्नाले नेपाल सरकारले गनन्िि िापिण्ड अनसुार सिय सियिा िोवकयको राविय िररववको रेखा सम्झन ु
पियछ। 

(झ)  “िेड्पा फोकल पसयन” भन्नाले िेडपा काययक्रि संचालन िनय प्रिखु प्रशासवकय अगधकृिले साखा प्रिखु वा सो साखाको अन्द्य 
कियचाररलाई काययक्रि संचालन िनयका लागि गनजले िनुय पने न्जम्िेवारर सवहि िोवकयको सम्पकय  ब्यान्व लाई बझु्न ुपियछ।  

 (ञ)  “प्रस्िावना” भन्नाले साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) स्थापनाको लागि कायायलयिा गनवेिनका साथिा अनसुनु्च १ विोन्जि ियार 
िरर पेश िररने कािजािहरु लाई बझु्न ुपियछ । 

(ट)  “वडा अध्यि” भन्नाले धवलागिरी िाँउपागलका अन्द्िरििका साझा सवुवधा केन्द्र स्थापना िररने वडाका वडा अध्यि लाई सम्झन ु

पियछ । 

(ठ)  “सम्भाव्यिा अध्ययन” भन्नाले साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) स्थापनाकालागि के कगि सम्यावना छ भगन ववगभन्न पिहरु जस्िै 
ईच्छुक उद्यगिहरुको संख्या, लघउुद्यगिहरुको उत्सकुिा, जग्िाको प्रागप्तको अबस्था, जग्िाको भौिोगलक अबस्था, उद्यि घरिा हनुे 
उत्पािन, कच्चा पिाथय र उपकरणहरुको सरुिाको अबस्था आदि ववषयिा िररयको अध्यन सम्झन ुपियछ।  

(ड) “काययववगध वा यस काययववगध” भन्नाले साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण िथा संचालन काययववगध २०७८ भन्ने बझु्न ु
पछय। 

  

   
 
   

पररच्छेि ३: साझा सवुवधा केन्द्र  (उद्यि घर ) का लागि संभाब्यिा अध्यन र  लन्िि उद्यगि छनौट  

 

३:  साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) स्थापनाका लागि संभाब्यिा अध्यन िने 

साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायणका लागि लघ ुउद्यगिहरु को सिहु वा संस्था वाट अनसुनु्च १ अनसुारको गनवेिन प्राप्त 
भयपगछ यसरर िाि भयको स्थानिा साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण िनयकालागि के कगि संभाब्यिा छ भगन अध्यन िनुय 
पछय। यस कािको लागि पागलकाको उद्यि ववकास सहजकिाय वा िोवकयको कियचारर सम्बन्न्द्धि ठाँउिा िई उद्यगिहरु, 

वडाध्यि/वडा सिस्यहरु र सिाजका बनु्ध्िन्जववहरु संि यसै िफाको  (क) िेन्ख (ङ) सम्िका बिुाहरुिा उल्लेन्खि ववषयलाई 
छलफलिा ल्याउन ुपियछ। यस्िो छलफल िरर सकेपगछ सोवह छलफलको आधारिा अनसुनु्च २ अनसुारको संभाब्यिा अध्यन 
फारि बिोन्जि िलु्याङ्कन िरर त्यस ठाँउिा साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण िनय संभव छ या छैन भन्ने कुरा गनधो िनुय पछय।    
 

(क)  संभाब्य स्थानिा साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) को आवश्यक परेका, सकभर एउटै प्रकृगिका उद्यि ब्यवसाय भयका, १० 
जना ईच्छुक उद्यगिहरु छन वा छैनन भगन पवहचान िनुयपियछ। सबै उद्यगिहरु एकै स्थानिा जम्िा भई उत्पािनिलुक वा 
सेवािलुक उद्यि संचालन िनय संभव छ या छैन भगन त्यसको वारेिा पगन जानकारर गलन ुपियछ।     



 
 
 
 
 
 
 

(ख)  साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) को स्थापाना ििाय खोला, वागड, र पवहरो वाट िगि नपगु्ने, यसिा रान्खने भौगिक सम्पगिको 
सरुिािा जोन्खि नहनुे, एकै स्थानिा उद्यि संचालनका लागि सबै उद्यगिलाई पायक पने स्थान आवश्यक पने हुँिा यस्िो 
अबस्था भयको स्थान प्राप्त हनु सक्छ वा सक्िैन त्यसको जानकारर प्राप्त िनुय पियछ।   

(ि) कन्म्ििा १० वषय सम्िका लागि साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर ) संचालन िनय सावयजगनक जग्िा प्राप्त हनुे अबस्था छ वा 
छैन त्यसको पवहचान िनुय पछय। यदि सावयजगनक जग्िा नभेवटयिा ब्यान्विि जग्िा कन्म्ििा १० वषयका लागि अनिुान 
स्वरुप वा भाडिा गलन सवकने अबस्था छ वा छैन भन्ने कुरा पत्ता लिाउन ुपछय। सावयजगनक जग्िा भयिा त्यस्िो जग्ििा 
साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण िनयका लागि वडा कायायलय वाट आवश्यक सहयोि गिल्छ वा गिल्िैन र वडा 
कायायलयवाट यसकालागि सहिगि प्राप्त हनु्द्छ या हिैुन बझु्न ुपियछ।  

(घ) साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) को स्थापनािा लाग्ने अनिुागनि रकि के कगि हनु्द्छ, त्यसका लागि पागलका संि कगि बजेट 
ववगनयोजन भयको छ र त्यसिा साझेिारर िनय सक्ने गनकाय को को हनु सक्िछन भन्ने सचुना संकलन िनुय पियछ।   

(ङ)  साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) िा उद्यि िने सबै उद्यगिलहरुले गिगल यसै काययववगधको िफा १२ अनसुार िरिि संभार 
कोष स्थापना िनुय पने हुँिा उद्यगिहरु उव कोष स्थापनाका लागि निि वा श्रि योििान िनय ईच्छुक छन वा छैनन गनधो 
िनुय पियछ। 

(च) साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घरिा) उत्पािन हनुे बस्ि ुवा त्याहावाट दिईने सेवाको बजार अबस्था कस्िो छ भगन एवकन 
िनुय पियछ 

 
    

४: लन्िि उद्यगि छनौट िने 

साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) िा आई एकै स्थलिा उद्यि िनय चाहाने िररववको रेखा भन्द्िा िल परेका उद्यगिहरुको संख्या 
आवश्यकिा भन्द्िा बवि हनु पगन सक्ने र गि ईच्छुक उद्यगिहरु िध्धे गनन्िि उद्यगिलाई िात्र छनौट िनुयपने अबस्था आउन सक्छ। 
यस्िो अबस्थिािा िल उल्लेन्खि बुँिाहरुको आधारिा गनन्िि उद्यगि छनौट िनुय पियछ।  
(क)  ववििको िेडेप पररयोजना, नेपाल सरकार/उद्योि वान्णज्य िथा आपगुिय िन्द्त्रालयको िेड्पा काययक्रि र स्थागनय िह को आगथयक िथा 

प्राववगधक सहयोििा सजृना भयका उद्यगिहरु। 

(ख) िफा ४ (क) अनसुार सजृना भयका उद्यगिहरु िध्ये आगथयक अबस्था गनकै किजोर भयका, ववन्त्तय सेवािा पहुँच नभयका िर 
उद्यि ब्यवन्स्थि िररकाले िनय ईच्छुक, आफ्नो गनवास स्थानिा प्रयाप्त उद्यि स्थापना िने स्थान उपलब्ध नभयका कारण 

कच्चा पिाथयको प्रशोधन, बस्िकुो उत्पािन, कच्चा पिाथय िथा उत्पादिि बस्िकुो भण्डारण र उत्पादिि बस्िकुो वववक्र वविरणका 
लागि असवुवधा भयका र साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) िा सािवुहकरुपिा उद्यि संचालन िनय ईच्छुक उद्यगिहरु।   

(ि) सिान प्रकृगिको ब्यवसाय भयका, साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायणका िनय र यसको दििोपनका लागि यस काययववगधको 
िफा १२ िा िोके अनसुारको रकि योििान िरर िरिि संभार कोष स्थापना िनय ईच्छुक उद्यगि हरु।  

(घ) सकभर उद्यि ििाय िरर सकेका उद्यगिहरु। यदि उद्यि ििाय नभयको भय उद्योि ििाय िनय ईच्छुक उद्यगिहरु।   

(ङ) उद्यि घरिा सािवुहक वा ब्यान्विि िररकाले उद्यि-ब्यवसाय संचालन िनय एउटै भिुोलका र एउटै प्रकृगिको उद्यि 
भयका १० जना ईच्छुक उद्यगिहरु।  

(च) साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) िा उद्यि ब्यवसाय िनय ईच्छुक धेरै जना उद्यगिहरु भयिा पवहलो प्राथगिकिािा एकल 
िवहला, िगलि र जनजागि उद्यगिहरु।  

   



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पररच्छेि ४: साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण प्रकृया  
 

५: साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) को िाि संकलन, प्रस्िाव लेखन र यसको न्स्वकृि प्रकृया  
(क) िाि संकलन:  उद्यगिहरु वाट साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायणका लागि अनसुनु्च १ अनसुार िाि िरेको गनवेिन र 

यसको साथिा उद्यगिहरुले साझा सवुवधाकेन्द्र िाि िने भगन िरेको बैठकको गनणयय कायायलयिा पेस िनुय पियछ। यसरर 
िाि िररयको गनबेिन र उद्यगिहरुको बैठकको गनणययको वोधाथय सम्बन्न्द्धि वडा कायायलयिा पगन दियको हनु ुपछय।  

(ख) प्रस्िावना ियारर: पागलकाको कायायलयिा यसरर प्राप्त भयको िाि लाई अधयन िरर प्रिखु प्रशावकय अगधकृिको गनिेशन 
अनसुार उद्यि ववकास िाहासाखा/साखा का कियचाररहरुलको सहयोििा अनसुनु्च ३ अनसुार प्रस्िावना ियार िरर 
पागलकाको कायायलय/प्रिखु प्रशासवकय अगधकृि सिि पेश िनुय पनेछ। यसरर पेश िररने प्रस्िावनािा सम्बन्न्द्धि वडा 
कायायलयवाट दियको सहिगि पत्र पगन साथिा पेश िरेको हनु ुपने छ।   

 (ि) नक्साङ्कन ियारर िथा खचय ववश्लषेण: िफा ५ (क) र (ख) अनसुारको प्रकृया पगुि प्रिखु प्रशासवकय अगधकृि सिि आयको 
प्रस्िावना अनसुारको साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) को आवश्यक अनिुागनि लािि र नक्सा ियाररका लागि प्रिखु प्रशासवकय 

अगधकृिले वा पागलकाको उद्योि हेने िाहासाखा/साखाको प्रिखुले पागलकाको प्राववगधक कियचाररको सहयोि गलन ुपने। 

(घ) प्रस्िावना स्वीकृि वा अस्वीकृि: िफा ५ (ि) अनसुार पागलकाको प्राववधक कियचारर वाट प्राप्त अनिुागनि लािि, साझा सवुवधा 
केन्द्र (उद्यि घर) को नक्सा, िफा ५ (क) बिोन्जि प्राप्त भयको प्रस्िावना र न्स्वकृि बजेट लाई सिेि ध्यानिा रान्ख 
पागलकाको प्रिखु प्रशासवकय अगधकृि वाट प्रस्िावना न्स्वकृि वा अन्स्वकृि िररने छ। प्रिखु प्रशासवकय अगधकृिले आवश्यकिा 
अनसुार यसको न्स्वकृगि वा अन्स्वकृिको लागि पागलकािा िठन भयको उद्यि ववकास सगिगिको अध्यिको राय गलन पगन 
सवकने। 

(ङ) गनिायण िथा ब्यवस्थापन सगिि िठन: िफा ५ को (क), (ख), (ि) र (घ) अनसुारको प्रकृया परुािरर प्रिखु प्रशासवकय अगधकृिवाट 

प्रस्िावना न्स्वकृि भय पगछ सम्बन्न्द्धि पागलकाको उद्योि हेने िहासाखा/साखा को सहन्जकरणिा वडाका वडाध्यि वा कुनै 
एक जना वडा प्रगिगनगधको रोवहरिा साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण िथा ब्यवस्थापन सगिगि िठन िररने छ। उव 
सगिगिका सिस्यहरुलाई यस सगिगिको भगुिका वारे िििा अगभबनृ्ध्ि िररने छ। 

(च)  संझौिा: िफा ५ (ङ) अनसुार िठन भयको सगिगि र िाँउ पागलका वीच अनसुनु्च ४ अनसुार संझौिा िररने छ।  



 
 
 
 
 
 
 
  
 

६: साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यिघर) गनिायण  र हस्िान्द्िरण प्रकृया ) 
(क)  गनिायण िथा ब्यवस्थापन सगिगि िठन: साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण र गनिायण सम्पन्न भईसकेपगछ पगन त्यसको दििो 

ब्यवस्थापनका लागि साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) िाि िने उद्यगिहरु वाट सम्बन्न्द्धि वडा कायायलयको प्रगिगनगधको 
रोवहरिा एउटा साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण िथा ब्यवस्थापन सगिगि िठन हनुेछ। जसिा एक जना अध्यि, एक जना 
सन्चव, एक जना कोषाध्यि, वाँवक सबै उद्यगिहरु सिस्य र सम्बन्न्द्धि वडाका वडाध्यि यस सगिगिको स्वि सल्लाहाकार रहने 
छन।  

 

उव सगिगि िठनका लागि पागलकाको उद्योि हेने िाहासाखा/साखा ले खटायको कियचारर न्जम्िेवार हनुछे। साझा सवुवधा 
केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण िथा ब्यवस्थापन सगिगिको भगुिका पररच्छेि ७ िफा (२१) अनसुार हनुे।  

 (ख) बैक खािा संचालन: िफा ६ (क) अनसुार सगिगि िठन भई सके पगछ उव सगिगिको नाििा सगिगिका अध्यि र कोषाध्यि को 
िस्िखिवाट कारोवार हनुे िरर बैकिा खािा खोगलन ुपनेछ। उव खािािा साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) िा उद्यि िने उद्यगिहरुले 

पररच्छेि १, िफा २ (च) िा उल्लेख भय अनसुार साझा सवुवधा केन्द्रको अनिुागनि लाििको कन्म्ििा १ प्रगिशि रकि यस वैक 

खािािा जम्िा िनुय पनेछ। यदि कुनै उद्यगि संि जम्िा िने निि रकि नभयको अबस्थािा त्यस्िा उद्यगिले उव रकि वरावरको 
श्रि िनय िन्द्जरु हनु ुपने छ।    

(ि) िरिि संभार कोष स्थापना: िफा १२ अनसुार साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण िथा ब्यवस्थापन सगिगिको खािािा जम्िा 
भयको रकि त्यसै साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) को िरिि संभार कोषको रुपिा रहने छ।    

(घ) सगिगिका पिागधकाररहरुको सहभागििा: साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायणको क्रििा िररने हरेक वक्रयाकलापिा सगिगिका 
पिागधकाररहरुलाई जानकारर िराईने छ। यसका साथै गनिायणको क्रििा सािान खररि ििाय र िजिरुको ज्याला भवुागन िने 

क्रििा सगिगिको प्रगिगनगधलाई सहभागि िराईने छ।   

(ङ) साबयजगनक लेखा पररिण: साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण सम्पन्न भई सके पगछ पागलकाको आयोजनािा सगिगिका 
पिागधकारर र वडा प्रगिगनगध सवहिको उपन्स्थगििा साबयजगनक लेखा पररिण िररने छ।  

(च) साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) सगिगिलाई हस्िान्द्िरण: सावयजगनक लेखा पररिण भय पगछ पागलकाले साझा सवुवधा केन्द्र 
(उद्यि घर) एक औपचाररक काययक्रि सवहि सगिगिलाई हस्िान्द्िरण िररने छ।  

(छ) अनिुिन िथा स्िररकरण: हस्िान्द्िरण पगछ पगन पागलकावाट उव साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) को बेला बेलािा 
गनररिण हनुेछ र आवश्यकिा अनसुार यसको स्िर उन्नगिका लागि बजेटको ब्यवस्था िररने छ।  

 

पररच्छेि ५: साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण सम्बन्न्द्ध िापिण्ड 

 

(७) साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) स्थापानाका लागि ववगनयोन्जि भयको बजेट, यसिा उद्यि ब्यवसाय िने उद्यगिको संख्या, 
यसिा संचालन हनुे उद्यिको प्रकृगि, गनशलु्क प्राप्त भयको जग्िाको िेत्रफल आदिको आधारिा पागलकाको प्राववगधक 
कियचाररले िरेको लािि ईवििरेट र नक्साङ्कनका आधारिा साझा सवुवधा केन्द्रको गनिायण हनुेछ।  

(८) साझा सवुवधा केन्द्रिा पागनको धारा ब्यवस्थापन िररने छ।    



 
 
 
 
 
 
 

(९) साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) का लागि एउटा चवपय अगनवायय हनु ुपने छ। आबश्यकिा अनसुार न्शस ुस्याहार किको 
सिेि गनिायण िनय सवकने छ।  

(१०) साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) को साईनवोडय रान्खने छ। यसका साथै उव भबन गनिायण कुन कुन गनकायको के कगि 
आगथयक सहयोि छ, कुन गिगििा गनिायण सम्पन्न भयको हो र कगि लािििा ियार भयको हो स्पि खलु्ने िरर न्शलालेख 
रान्खने छ।  

(११) साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) भकुम्प रवहि हनु ुपनेछ।  
 

पररच्छेि ६:  कोषको स्थापना, ब्यवस्थापन र साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) स्िर उन्नगि 

 

(१२)  िरिि संभार कोष स्थापना: िफा ५ (क) अनसुार िठन िररयको सगिगिको िफा ५ (ख) अनसुार उद्यगिहरुको िफय वाट 
उव सगिगिको वैक खािािा जम्िा भयको साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) को लािि ईवििेटको हनु आउने एकििु 
रकिको कन्म्ििा १ प्रगिशि रकि उद्यगिहरुले बैक खािािा रान्ख िरिि संभार कोषको स्थापना िनुय पने छ। यस पगछ 
साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) िा उद्यि ब्यवसाय िने हरेक उद्यगि वाट प्रिेक िवहना कन्म्ििा रु १०० का िरले 
िरिि संभार कोषिा जम्िा िनुयपने छ। यसरर जम्िा भयको िरिि संभार कोषको रकिको ५० प्रगिशि सम्ि रकि 
उद्यगिहरु एक आपसिा १२ प्रगिशि नविाई आफ्नो उद्यििा लिागन िनय ऋण प्रवाह िनय सक्ने छन।   

(१३) कोषको पररचालन: िफा ६ अनसुार िरिि संभारकोषिा जम्िा भयको रकि साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) को िरिि 
संभार, यसको स्िर उन्नगि र यसिा आबश्यक पने उपकरणहरु खररिका लागि प्रयोि हनुेछ। यस िरिि संभार कोषको 
रकि खचय िनयका लागि सगिगिको बैठकवाट अगनवायय गनणयय भयको हनु ुपनेछ। पागलका वा सम्बन्न्द्धि वडा कायायलय 
वाट कुनै पगन बेला िरिि संभारकोषिा के कगि रकि जम्िा भयको छ भगन सगिगिलाई सोधपछु िनय वा वववरण िाि 
िनय सवकने छ।   

(१४) िरिि संभारकोषको रकि िावव िनय नपाईन:े साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) िा उद्यि ब्यवसाय िने कुनै उद्यगिले कुनै 
कारणवस उद्यि ब्यवासाय छाडेिा वा उद्यि अन्द्यत्र सारेिा यस्िा उद्यगिले िरिि संभार कोषिा जम्िा भयको रकिको 
आफ्नो वहस्साको कुनै िावव िनय पाउने छैनन।   

(१५)  पागलका वा वडा कायायलय वाट स्िर उन्नगििा सहयोि:  साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) को स्िर उन्नगिका लागि िरिि 
संभारकोषिा भयको रकिले नपगु्ने भयिा साझा सवुवधाकेन्द्र (उद्यि घर) गनिायण िथा ब्यवस्थापन सगिगिले लािि 
साझेिारर िने िरर पागलकाको कायायलय वा सम्बन्न्द्धि वडा कायायलयिा िा गनवेिन दिन सक्ने छन। पागलका वा वडा 
कायायलयवाट यसको जाँचबझु िरर गनबेिन िनान्शव िेन्खयिा आबश्यक पने स्िर उन्नगिका लागि पागलकाको वा वडा 
कायायलयको बजेटवाट सहयोि िररने छ।  

(१६) कोषको रकिको सिपुयोि: कोषको रकि सवह सिपुयोि िने न्जम्िेवारर सगिगिका सिस्यहरुको हनुेछ। यदि कुनै 
सगिगिका सिस्यहरुले कोषको रकि वहनागिना िरेिा प्रचगलि काननु अनसुार सजाय हनुे छ।  

 

 पररच्छेि ७: साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर)का ववगभन्न सरोकारवालाहरुको भगुिका 
 

(१७) उद्यि ववकास सगिगिको को भगुिका: 



 
 
 
 
 
 
 

(क) उद्यि हेने िाहासाखा/साखा लाई आिागि आ.व का लागि चाल ुआ.व िा नै साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) को संभाब्यिा 
अध्धनका लागि आवश्यक गनिेशन दिने। 

(ख) संगधय िन्द्त्रालय, प्रिेश िन्द्त्रालय, र ववभन्न अन्द्िरावि संध सस्था वाट साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) का लागि प्राप्त बजेटिा 
सहकाययका लागि आवश्यक बजेटको ब्यवस्था िनयकालागि पागलकालाई सल्लाह दिने। 

(ि) साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) स्थापना हनुे वडाका वडाध्यि संि आवश्यक सिन्द्वय िने।  

(घ) प्रिखु प्रशान्शकय अगधकृिले साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण सम्बन्न्द्ध कुनै राय िािेिा आबश्यक राय सल्लाह 
दिने।  

(ङ) साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण वा संचालन सम्बन्न्द्ध कुनै वववाि सजृना भयिा यसको सिाधानका लागि आवश्यक 
गनणयय िने। 

(च) आवश्यकिा अनसुार अनिुिन िने।  

 (१८) प्रिखु प्रशासवकय अगधकृिको को भगुिका: 
(क) साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) को प्रस्िावना न्स्वकृि वा अन्स्वकृि िने।  

(ख) साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायणिा भयको खचय सियिै भवुागनका लागि लेखा साखालाई गनिेशन दिने।  

(ि)  पागलकाको िाहासाखा/ साखाका कियचाररलाई आबश्यकिा अनसुार गनिेशन दिने। 

(घ)  वेला वेलािा अनिुिन िने।  
 

(१९)  उद्यि हेने िाहासाखा/साखा को प्रिखुको भगुिका: 
 

(क)  साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) स्थापनाका लागि संभाब्यिा अध्यन सम्बन्न्द्ध काययहरु जस्िै उपयवु जग्िा प्रागप्त,  संभाब्य 
उद्यगि छनौट, लिायि सगिगि िठन, भौगिक गनिायण, साबयजगनक लेखा पररिण, िरिि संभार कोषको स्थापना, स्िर उन्नगि 

आदि वक्रयाकलाप सम्पन्न िनयका लागि िाहासाखा/साखाका कियचारर पररचालन िने।.  

(ख) साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण भईसकेका, हिैु िरेका र प्रस्िावना प्राप्त भयका वडाका वडा अध्यिहरु संि यस 
सम्बन्न्द्ध सिन्द्वय िने।  

(ि) यस काययववगधको अनसुनु्च ३ अनसुारको िाँचािा साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) को लागि आवश्यक प्रस्िावना ियार िनय 
उद्यगिलाई सहयोि िनय कियचारर खटाउने।   

 (ङ)  पागलकाको गनन्ज श्रोि वाट साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण िनय, संगधय िन्द्त्रालय वा प्रिेश िन्द्त्रालयवाट यसका 
लागि प्राप्त बजेटिा परुक बजेटको ब्यवस्था िनय, संचालनिा आईरहेका साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) हरुको स्िर उन्नगि 
आदििा बजेटको ब्यवस्था िनयका लागि सम्बन्न्द्धि वडा कायायलय र अन्द्य सरकारर िथा िैर सरकारर गनकाय संि लािि 
साझेिाररका लागि आवश्यक पैरवव िने।  

(च) पागलकाको उद्यि ववकास सगिगि र अनिुिन िथा िलु्याङ्कन उप सगिगि लाई साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण र 
ब्यवस्थापन सम्बन्न्द्ध भयका प्रिगिको जानकारर िराउनकुो साथै उव अनिुिन िथा िलु्याङ्कन उप सगिगिवाट अनिुिन 
िराउन सहन्जकरण िने। 

(छ) बेला बेलािा अनिुिन िने।  

  

(२०)  वडा कायायलयको भगुिका: 



 
 
 
 
 
 
 

(क) साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) स्थापनाका लागि आबश्यक पने जग्िाको पवहचान िनय सहयोि िने।  

(ख) साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) िा आफ्नो उद्यि ब्यवसाय संचालन िनय चाहने उद्यगि पवहचान िनय र उपयवु लघ ुउद्यगि 
छनौट िनय सहयोि िने।  

(ि) साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) स्थापना/गनिायण, स्िर उन्नगि र यसिा प्रयोि हनुे उपकरणहरु का लागि परुक बजेटको 
ब्यवस्था िनय पहल िने।  

(घ)  साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण िथा ब्यवस्थापन सम्बन्न्द्ध कुनै वववाि सजृना भयिा वववाि ब्यवस्थापनिा आवश्यक 
सहयोि िने।  

(ङ) साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) स्थापनाका लागि कुनै िािाले कन्म्ििा १० बषय सम्िका लागि गन: शलु्क जग्िा दिनेभयिा 
जग्िा िाि संि संझौिा िने । 

(च)  साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) िा उद्यि ब्यवसाय िने उद्यगिहरुले कुनै कारणवस त्यसिा उद्यि संचालन िनय छोडेिा वा 
ब्यान्वको जग्िािा स्थापाना भयको साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) का लागि गनशलु्क दियको जग्िाको अबगध १० वषय पगुि 
थप सियलाई नदिने िनासाय भयिा त्यस्िो साझा सवुवधा केन्द्र को भौगिक सािागि त्यस ठाँउवाट हटाउने वा जग्िा 
धगनलाई थप अबगधका लागि भाडा भवुागन िररदिने वा त्यस भवनलाई सम्बन्न्द्धि जग्िा धगनलाई नै भोि चलन िनय दिन े
भन्ने कुराको ित्कागलन पररन्स्थगि अनसुार गनणयय िने। साझा सुविधा केन्द्र (उद्यम घर ) िन्द्द हुने अिश्था आएमा यो 
संपवि सम्िन्न्द्धत िडा कायाालयको हुनेछ र यसको थप सदपुयोग िारे िडा कायाालयले गरेको ननर्ाय अनुसार हुने छ।  

(छ) साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण िथा ब्यवस्थापन सगिगिको वडाध्यिले सल्लाहकारको भगुिका गनवायह िने। 

(२१)  साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण िथा ब्यवस्थापन सगिगिको भगुिका: 
(क) साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण िने क्रििा संचालन िररने ववगभन्न वक्रयाकलापहरु सम्पन्न िनय सम्बन्न्द्धि पागलकाको 

उद्यि ववकास िाहासाखा/साखावाट खवटयर आयका कियचाररलाई आबश्यक सहयोि िने।  
(ख) िफा १२ अनसुार साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) को िरिि संभार कोष खडा िने। 

(ि) साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) को िरिि संभार र स्िर उन्नगिका लागि सम्बन्न्द्धि वडा कायायलय र पागलका संि सिन्द्वय 
िने।  

(घ) साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) िा उद्यि िरर रहेका कुनै उद्यगिले कुनै कारणले उद्यि ब्यवसाय िनय छाडेिा गनजको 
सट्टािा अको कुनै उवह प्रकृगिको ईच्छुक उद्यगि छनौट िने।  

  

 
 
 
 

पररच्छेि ८: साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) कायायन्द्वयन िा सबै सरोकारवालाको सिान धारण 

 

साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) स्थापाना वा गनिायण र यसको दििो ब्यवस्थापनकालागि यस संि सम्बन्न्द्धि सबै 
सरोकारवालाहरुको गनम्न अनसुारको सिान बझुाई हनुेछ।  

 

२२:  जग्िा प्रागप्तिा गनम्न अनसुारको प्राथगिकिा हनु े।  



 
 
 
 
 
 
 

(क)  साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) स्थापनाको लागि पवहलो प्राथगिकिा नेपाल सरकारको स्वागित्विा रहेको जग्िािा 
हनुे छ।   

(ख) िफा २२ (क) अनसुारको नेपाल सरकारको स्वागित्विा रहेको जग्िा प्राप्त हनु नसकेिा कुनै ब्यान्वको लालपजुाय 
भयको जग्िा कन्म्ििा १० वषयकालागि गन: शलु्क प्राप्त िनुय हनुे छ।   

 (ि) िफा २२ (क) र (ख) अनसुारको जग्िा प्राप्त हनु नसकेिा कन्म्ििा १० बषयका लागि जग्िा गलजिा गलएर साझा 
सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण िने िेस्रो पाथगििािा हनुेछ।     

 २३:  उद्यगि छनौटिा गनम्न अनसुारको प्राथगिकिा हनु।े  

(क)  साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) िा उद्यि संचालन िने उद्यगि छनौट ििाय यदि िेड्पाको शसिय बजेट लिागन िररने 
हो भने िेडेप पररयोजना वाट, नेपाल सरकारको िेड्पा काययक्रि वाट र पागलकाको गनन्ज श्रोि वाट ववििका 
आगथयक बषयहरुिा सजृना भयका परुाना र आफ्नो उद्यिलाई सम्बन्न्द्धि गनकायिा ििाय िराई सकेका उद्यगिलाई 
पवहलो प्राथगिकिा हनुेछ।    

(ख) यदि िेड्पाको शसिय बजेट लिागन िररने हो भने िेडेप पररयोजना, नेपाल सरकारको िेड्पा काययक्रि र पागलकाको 
गनन्ज श्रोि वाट ववििका आगथयक बषयहरुिा सजृना भयका परुाना िर उद्यि ििाय निराईसकेका उद्यगिहरु 
भयिापगन उद्यि ििाय िराउने शियिा िोश्रो प्राथगिकिा दिन ुपछय।  

(ि) िेड्पा काययक्रि वाहेकका अन्द्य िािाको सहयोििा वा यस धवलागिरी िाँउ पागलकाको आफ्नै एकल श्रोि वाट 
साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण िररने अवस्थािा पागलकािा ििाय भयका कुनै पगन उद्यगिलाई छनौट िनय 
सवकने छ।   

(२४) ब्यवसायको प्रकृगि: साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) िा उद्यि संचालन िने उद्यगि छनौट ििाय सबै उद्यगिहरुको एउटै प्रकृगिको उद्यि 
हनु ुपने छ। िर लघउुद्यगिहरुले उत्पािन िरेका बस्ि ुवववक्र वविरण िने उदे्यश्यले बनाईने साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) का 
लागि भने यो प्रावधान लाि ुहनु ेछैन।  

(२५)  उद्यगि संख्या: साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) स्थापनाको लागि १० जना उद्यगि हनु ुपने छ। यदि १० जना उद्यगि पनपिुेिा िर 
पगन साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) नभैनहनुे अबस्थािा प्रिखु प्रशासवकय अगधकृिको गनयययिा ७ जना सम्ि उद्यगि ईच्छुक 
िेन्खयिा पगन साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) वनाउन सवकने छ।  

(२६)  साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) को उपयोि: साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) उद्यि ब्यावसाय संचालन वाहेकका अन्द्य िगिववगध िने 
उदे्यश्यले प्रयोि िररने छैन। 

(२७) थप सवुवधा: प्रिेक साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) िा चवपयको ब्यवस्था हनुेछ। आवश्यकिा र बजेटलाई ध्यान दिई न्शश ुस्याहार 
केन्द्रको पगन ब्यवस्था िररने छ।    

(२८) िरिि संभार कोष को प्रावधान: प्रिेक साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) का लागि िफा १२ अनसुारको िरिि संभार कोषको 
स्थापना िनुय िररने छ।  

(२९) स्िर उन्नगि: पागलकािा स्थापना भयका साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) को स्िर उन्नगिका लागि यस पागलकाले ध्यान दिनेछ।  

(३०) िफा १२ अनसुार १० वषय सम्ि जग्िा गनशलु्क प्राप्त भयिापगन १० बषय पगछ जग्िा धगनले पनु जग्िा गन: शलु्क नदियिा 
सम्बन्न्द्धि वडा कायायलयलेनै जग्िाको िनान्शव भाडा गिररदिने वा भौगिक संरचना भत्काई स्थानान्द्िरण िररदिने वा भौगिक संरचना 
सम्बन्न्द्धि जग्िा धगनलाई लाईनै भोि चलन िनय दिने वारे पररन्स्थगि अनसुार वडा कायायलयले िरेको गनणयय अनसुार हनुेछ।   



 
 
 
 
 
 
 

(३१) यसै काययववगध अनसुार हनु:े नेपाल सरकारको िेड्पा काययक्रि वाट प्राप्त बजेट, प्रिेश सरकारवाट प्राप्त बजेट, पागलकाको बजेट र अन्द्य 
कुनै पगन िािाको सहयोि वाट गनिायण र संचालन िररन ेसाझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण िथा ब्यवस्थापन यसै काययववगध 
अनसुार हनुेछ। 

 
अनसुनु्च १: साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर  ) को िाि गनवेिन को निनुा 

(िफा ३ संि सम्बन्न्द्धि) 

गिगि: ----/-----/---- 

श्री ------------पागलकाको कायायलय 

-------------------- 

------------------न्जल्ला 
 

ववषय: साझा सवुवधा केन्द्र  ( उद्यि घर) गनिायणका लागि सहयोि िररदिन ुहनु।  

 

उपरोव सम्बन्द्धिा ------ िाहानिरपागलका/उपिहानिपागलका/निरपागलका/ िाँउपागलका वडा नं -----को -------स्थावय वसोवास 
भयका ------------ उद्यि/ब्यवसाय संि सम्बन्न्द्धि  हागि िपन्शलका उद्यगिहरुको उद्यि ब्यवन्स्थिरुपिा संचालन िनयका  लागि 
आफ्नो गनन्ज घर जग्िाको अभाविा कदठनाई भयको र साझा सवुवधा केन्द्र  (उद्यि घर ) गनिायण िरर त्यसिा उद्यि ब्यावसाय 
संचालन िनय सके हागिहरुको उद्यि ब्यवसाय प्रभावकारर रुपिा संचालन हनु सक्ने हुँिा साझा सवुवधा केन्द्र  ( उद्यि घर) गनिायणका 
लागि आवश्यक सहयोि िररदिन ुहनु अनरुोध छ। यसकालागि आबश्यक ववस्ििृ प्रस्िावना र यस संि सम्बन्न्द्धि आबश्यक 
कािजािहरु यसै पत्रिा संलग्न िररयको ब्यहोरा अनरुोध छ।   

धन्द्यावाि।  

 उद्यगिको नाि िस्िखि 

१: 

 

  

२: 

 

  

३: 

 

  

४: 

 

  

५: 

 

  

६: 

 

  

७: 

 

  

८:   



 
 
 
 
 
 
 

 
९:  

 

१०: 

 

  

   

अनसुनु्च २: साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर ) संभाब्यिा अध्यन फारिको निनुा 
(िफा ३ संि सम्बन्न्द्धि) 

 

साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर ) संभाब्यिा अध्यन फारि 

साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण िथा संचालन काययववगध २०७७ को पररच्छेि ३, िफा ३ को बिुा (क) िेन्ख 
(ङ) सम्ि उल्लेन्खि ववषयको आधारिा िररयको संभाब्यािा अध्यन को अबस्था। 

क्र स अध्यनका आधारहरु पणुायङ्क प्राप्ताङ्क नम्वर दिने िररका 
१ साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) 

गनिायणका लागि जग्िा प्रागप्तको 
अबस्था।  

१०  सरकारर/ ऐलान जग्िा प्रान्ति भयको भए १० अंक, 

ब्यान्वको जग्िा कन्म्ििा १० वषयकालागि गनशलु्क प्राप्त 
भयको भय ८ अंक र ब्यान्वको जग्िा गलजिा प्राप्त 
भयको भय ५ अक दिने,  जग्िा प्रागप्त हनु नसकेको 
अबस्थिा ० अंक दिने।   

२ साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) 
गनिायणका लागि वडा कायायलयवाट 
सहिगि प्राप्त भयको वा नभयको 
अबस्था।   

१०  वडा कायायलयको सहिगि पत्र भयिा १० अंक दिने, 

सहिगि पत्र नभयिा ० अंक दिने।  

३ साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) 
िा बगस उद्यि िनय चाहने 
उद्यगिहरुको  संख्या।  

१०  १० जना उद्यगि भय १० अंक दिन,े ७ िेन्ख ९ जना 
उद्यगि भय ८ अंक दिन,े ७ जना भन्द्िा कि संख्यािा 
उद्यगि भय ० अंक दिने।  

४ साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) 
गनिायण िने प्रस्िाववि जग्िा वा 
ठाँउ को भौगिलक अबस्था र 
सरुिाको न्स्थगि।  

१०  प्रस्िाववि जग्िा वा ठाँउ प्राकृगिक प्रकोप वाट िगि 
नपगु्ने र सरुिाको वहसाव ले सरुन्िि छ भने्न लािेिा  
१० अंक दिन,े प्राकृगिक प्रकोपको र सरुिा सम्बन्न्द्ध डर 
भय ० अंक दिने।  

५ साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) 
गनिायणिा लािि रकि 
साझेिाररको अबस्था  

१०  ३ वा ३ भन्द्िा बवि साझेिार भएिा १० अंक दिन,े कुन े
२ पिको िात्र साझैिारर भयिा ८ अंक दिन,े  एकल 
पिको लिागन भयिा ५ अंक दिने।  

६ साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) 
िा िररने उत्पािन वा त्याहा वाट 

१०  उत्पादिि बस्ि ुवा सेवाको बजारको कुने सिस्या हिैुन 
भने्न अबस्था भयिा १० अंक दिन,े  बस्ि ुवा सेवाको 
बजार दठकै दठकै लािेिा ५ अंक दिन,े  बस्ि ुवा सेवाको 



 
 
 
 
 
 
 

उपलब्ध िराईने सेवाको बजारको 
अबस्था  

बजार न्द्यनु िेन्खन्द्छ वा बजाररकरणिा सिस्या िेन्खन्द्छ 
भने ० अंक दिने।  

७ साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) 
गनिायणिा कुनै साििुावयक बन, 

स्थागनय संघ संस्था वा िािाले 
गनशलु्क न्जन्न्द्स सहयोि िने 
अबस्था छ या छैन।  

१०  न्जन्न्द्स सहयोि हनुे गनधो भयिा १० अंक दिन,े कुनै 
गनकाय वाट पगन गनशलु्क न्जन्न्द्स सहयोि हनु ेकुरा 
सगुनन्िि नभयको अबस्थािा ० अंक दिने।   

८ साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) 

िा उद्यि संचालन िनय ईच्छुक 
उद्यगि हरुको उद्योि ििाय भई 
सकेको वा हनु वाँवक।   

१०  आफ्नो एकल वा साझेिाररिा उद्यि ििाय िरेका उद्यगि 
भयिा १० अंक दिन,े  केवह उद्यगिको उद्यि ििाय 
भईसकेको र केवहको हनु वाँवक भय ७ अंक दिन ेर 
भरखर सजृना भयका वा उद्यि ििाय िनय वाँवक भयका 
उद्यगिहरु भय ५ अंक दिने।  

९ उद्यगि हरुको लैवङ्गक िथा जाि 
जागिको अबस्था।  

१०  साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) िा उद्यि िनय चाहान े
उद्यगिहरु िध्ये सबैजना िवहला, जनजागि वा िगलि भयिा 
१० अंक दिन,े  ५० प्रगिशि  सिस्यहरु िवहला, जनजागि 
र िगलि उद्यगि भय ५ अंक दिन ेर अन्द्य अबस्थािा ० 
अंक दिने।  

१० साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) 
गनिायणको लागि ियार िररयको 
लािि ईवििेट रकिको १ 
प्रगिशि रकि उद्यगिले िरिि 
संभारकोषिा राख्न िन्द्जरु वा 
नािन्द्जरु।  

१०  िन्द्जरु भय १० अंक दिन ेअन्द्यथा ० अंक दिने।  

                     जम्िा  १००   
गनतकसय:  

िागथको िलु्याङ्कनिा कन्म्ििा ५८ अंक प्राप्त भयिा साझा सवुवधा केन्द्र ( उद्यि घर) का लागि संभाब्यिा हनु ेिर ५८ 
अंक भन्द्िा कि आयिा त्यस्िो स्थानिा साझा सवुवधा केन्द्र संभव नहनु।े 

 
  
   

अनसुनु्च ३: प्रस्िावना ियार िने फारि 

(  िफा ५ (ख  ) संि सम्बन्न्द्धि   )  

 

साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर)  गनिायणका लागि 

ियार िररएको प्रस्िावना 
 

१:  साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर)  को प्रस्िाववि नाि:   



 
 
 
 
 
 
 

 

२:  साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) िा संचालन िररने उद्यिको नाि: 

 

३. प्रस्िाव पेश िने संस्था/सिहुको वववरण 

क्र.स वववरण  

क सस्था/सिहुको नाि  

ख न्जल्ला को नाि  

ि पागलका को नाि  

घ वडा नं  

ङ िाँउ/टोलको नाि  

च सम्पकय  ब्यान्वको नाि   

छ सम्पकय  ब्यान्वको फोन   

ज संस्था/सिहु ििाय भयको भय कहाँ ििाय 
भयको हो त्यसको वववरण र ििाय नं 

 

 

४. प्रस्िावना पेश िने संस्था/सिहुको प्रकार:  

  

क्र.स संस्था/सिहुको वववरण/प्रकृगि िल कुनै एक ठाँउिा न्चन्द्ह लिाउन े

क लघ ुउद्यगिले स्थापना िरेको सहकारर संस्था  

ख न्जल्ला स्िरीय लघ ुउद्यिी संघ।  

ि निर वा पागलका स्िररय लघ ुउद्यिी संघ।  

घ लघ ुउद्यगि सिहु।  

ङ अन्द्य (खलुाउने): 
 
 

 

४:  साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण िनुयका उद्योश्य हरु  ):   

 
 
 
 

५.  साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण िररने स्थानको बस्िनु्स्थगि/सिस्या ववश्लषेण /औन्चत्य:  

 
 
 
 

६:   साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण भय पगछ प्राप्तहनुे आसागिि उपलन्ब्धहरु:  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

७:  साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायणवाट प्रत्यि र अप्रत्यि फाईिा पगु्ने अनिुागनि जनसंख्या :   

क्र.स फाईिा पगु्ने घरधरुर संख्या जनसंख्या 
िवहला परुुष 

१ प्रत्यि फाईिा पगु्ने (प्रत्यि 
रोजिारर सजृना हनुे, िनुाफाको 
वहस्सेिार) 

   

 २ अप्रत्यि फाईिा पगु्ने (आंन्शक 
रोजिारर प्राप्तिने, कच्चा पिाथय 
वववक्रविरण िनय सक्ने, ) 

   

 

अप्रत्यि फाईिा कसरर हनु्द्छ छोटो ब्याख्या:  
 
 

१४:  साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) ियारहनु लाग्ने अनिुागिि अबगध :  

 
  
 

१५: साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) ियारहनु लाग्ने अनिुागनि बजेट 

 (प्राववगधक कियचाररको गडजाईन ईवििेट िनुय पवुय अनिुान िररयको): 
 
 

क्र स खचयको वववरण अनिुागनि खचय रु 

िेड्पा शसिय बजेट 
वाट 

रु 

पागलका वा वडा 
संि अनरुोध 

िररयको सहयोि रु 

अन्द्य गनकायको 
सहयोि 

( यदि भयिा  )  रु 

१     

२     

३     

४     

५     

६     

उप जम्िा    



 
 
 
 
 
 
 

ववगभन्न श्रोि वाट जम्िा  

 

साििुावयक बन, वडा कायायलय र अन्द्य कुनै गनकायवाट ववगभन्न सािागिहरु जस्िै काठ, िंुिा, िाटो गसिेन्द्ट, रड आदि गन:शलु्क प्राप्त हनुे भय 
त्यसको वववरण र अनिुागनि रकि िल खलुाउने:  

 
 
 

१७:  साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) िा उद्यि संचालन िनय ईच्छुक उद्यगिहरुको वववरण 

 

क्र 
स 

उद्यगिको नाि फोन नं लैवङ्गक अबस्था उद्यगिको िस्िखि  
िवहला परुुष जम्िा 

१ 

 

      

२ 

 

      

३ 

 

      

४ 

 

      

५ 

 

      

६ 

 

      

७ 

 
      

८ 

 
      

९ 

 
      

१० 

 
      

                                          जम्िा     

  
 

१८: यस प्रस्िावना संि संम्लग्न िररयका अन्द्य कािजािहरुको वववरण 

 



 
 
 
 
 
 
 

क्र स कािजािको वववरण छ 

(  ✓ न्चन्द्ह लिाउन े  ) 

छैन 

(  न्चन्द्ह लिाउन े     

) 

१ सम्बन्न्द्धि वडा कायायलयवाट साझा सवुवधा केन्द्र ( उद्यि घर   ) 
स्थापनाको लागि िोवकयको स्थान उपयवु छ र यसिा वडा 
कायायलयको सहयोि/सिथयन छ भगन दियको    गसफाररस पत्र।  

  

२ सम्बन्न्द्धि वडा कायायलयवाट लािि साझेिारर िनय सवकने भगन 
दियको िनसायको पत्र  । 

  

३ यदि कुनै ब्यान्वको जग्िािा साझा सवुवधा केन्द्र  उद्यि घर  
स्थापना िनय लागियको हो भने जग्िािािले  कन्म्ििा १० बषयका 
लागि गन:सलु्क वा भाडािा जग्िा दिन िरेको िन्द्जरुर पत्र र त्यस 
जग्िाको लालपजुायको प्रगिगलवप ।  

  

४ साििुावयक बन, सहकारर, सिाजसेवव वा अन्द्य कुनै संध संस्थाले 
साझा सवुवधा केन्द्र ( उद्यि घर  ) स्थापनाको लागि गनशलु्क 
कच्चा पिाथय वा निि सहयोि िनय ईच्छुक िेन्खयको भय 
त्यसको आशय वा प्रगिबध्ि पत्र।  

  

५ प्रस्िावना पेश िने सिहु/संस्था/सहकारर/उद्यगि को छोटो 
संस्थािि वववरण ( सिहु ििाय भयको वा नभयको, ििाय भयको 
भय कहाँ र कवहले भयको, ििाय नं, सिहु वा संस्थाको चल अचल 
सम्िगि, सिस्य संख्या, जाि जागिको अबस्था आदि खलु्ने वववरण) 

  

६ अन्द्य केवह थप भय संलग्न िने।    
 

 

१९:  साझा सवुवधा केन्द्र ( उद्यि घर  ) को प्रस्िावना ियार िनयका लागि सहयोि पयुायउने उद्यि ववकास सहजकिाय वा िोवकयको 
कियचाररको नाि, पि र सम्पकय  वववरण।  

 नाि:  

 पि: 

 सम्पकय  फो न:  

 
____________________________________________________________________________________________ 

 

पागलकाको िफय  वाट भने 
(कायायलयिा प्राप्त प्रस्िावनालाई अध्यनिरर आफ्नो हस्ि गलन्खि राय वा गनणयय दिने) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

क:  िेड्पा फोकल पसयनको राय:  

 
 
 
 
 
 

ख:  उद्यि हेने िाहासाखा/साखा प्रिखु को राय: 

 
 
 
 

ि:   प्रिखु प्रशासवकय अगधकृिको गनणयय ( पागलकाको प्राववगधक कियचाररले ियार िरेको बजेट ईवििेट र नकसा सवहिलाई 
ध्यान दिई यो प्रस्िाव न्स्वकृि वा अन्स्वकृि िने    ) :  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
अनसुनु्च ४: पागलका र साझा सवुवधा केन्द्र  (उद्यि घर  ) गनिायण िथा संचालन सगिि वीच हनु ेसंझौिाको निनुा (िफा ५( च 

)संि सम्बन्न्द्धि    ) 

   
 

साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) गनिायण सम्बन्न्द्ध भयको िईु पन्िय संझौिा 
 

 यस धवलागिरी िाँउपागलका र गनिायण िथा ब्यवस्थापन सगिगि वीच यसै पागलकाको वडा नं ---- को ---- भन्ने स्थानिा िररववको 
रेखािगुनका लघ ुउद्यगि हरुको उद्यि ब्यवसाय संचालन िनय सहज वािावारण सजृना िने उद्योश्य सवहि एक साझा सवुवधा केन्द्र 
(उद्यि घर) ( यस पगछ उद्यि घर भगनने)  गनिायणका लागि िलका बिुाहरुिा सहिि भई यो संझौि सम्िन्न भयको छ।  

  



 
 
 
 
 
 
 

(क)  उद्यि घर को नाि------------------------------------- साझा सवुवधा केन्द्र (उद्यि घर) रहने छ। 

(ख) उद्यि घर गनिायणको लागि योििान िेड्पा ससिय वजेट वाट रु ---- िाहानिरपागलका / उपििाहानिरपागलका/ 

निरपागलका/ िाँउ पागलका वाट रु ----- वडा नं ----- को कायायलय वाट रु ------ (अन्द्य िािा भय खलुाउने) िरर जम्िा रु --

----- अिरुवप ---------------- हनुे छ।  

(ि) यो उद्यि घर गनिायण िथा ब्यवस्थापन सगििले यस उद्यि घरको गनिायण सम्िन्न िनयका लागि लाग्ने रकिको १ प्रगिशि 
बराबर रकि नििै संकलन िरर उद्यि घर गनिायण िथा ब्यवस्थापन सगिगिले नन्जको बैकिा यसै सगििको नाििा खािा 
खोगल उद्यि घर िरिि संभार कोषको रुपि जम्िा िनुय पने छ। यदि कुनै सिस्य संि यसका लागि निि अभाव भयिा 
त्यवह रकि बरावर श्रििान दिन सवकने छ। यसरर दियको श्रिलाई निरपागलकाले निििा रुपान्द्िरण िरर िरिि संभार 
कोषिा जम्िा िररदिने छ। उद्यि घरिा उद्यि संचालन सरुु भयको िवहना िेन्ख त्यसिा उद्यि संचालन िने प्रिेक 
उद्यगिले िागसक रु १०० यसै कोषिा जम्िा ििै जान ुपने छ।  

(घ) उद्यि घरको गनिायण सम्पन्न भयको २ हप्ता गभत्र यस पागलकाले िराईने सावयजगनक लेखा पररिणिा सवक्रय सहभागि हनु ु
उद्यि घर गनिायण िथा ब्यवस्थापन सगिगिका पिागधकारर हरुको कियब्य हनुे छ। 

(ङ) उद्यि घर गनिायण िने क्रििा आवश्यकिा अनसुार यस पागलका र सम्बन्न्द्धि वडा काययलयिा सिन्द्वय िने न्जम्िेवारर 
उद्यि घर गनिायण िथा ब्यवस्थापन सगिगिका पिागधकाररहरुको हनुे छ। 

(च) उद्यि घर गनिायणका लागि आबश्यक सािागि खररििा उद्यि घर गनिायण िथा ब्यवस्थापन सगििको कुनै एक जना 
प्रगिगनगध उपन्स्थिभई सहभागििा जनाउन ुपने छ।   

(छ) उद्यि घर गनिायण िने क्रििा त्यस संि सम्बन्न्द्ध कुनै िनुासो भयिा यस पागलकाका प्रिखु प्रशासवकय अगधकृि लाई गसधै 
सम्पकय  िरर गलन्खि वा िौन्खक जानकारर िराउन सवकने छ। 

(ज) कुनै कारणवस उद्यि घर उपयोििा आउन नसकेको ठहररयिा सम्बन्न्द्धि वडा कायायलयवाट अन्द्य उद्यगिहरुलाई यो 
उद्यि घर हस्िान्द्िरण िनय सवकने छ। 

 
 

 
________________________ 

अध्यि 

उद्यि घर गनिायण िथा ब्यवस्थापन सगिगि 

गिगि: 

 
 

 

 
___________________________ 

प्रिखु प्रशासवकय अगधकृि 

धवलागिरी िाउँपागलका 
गिगि: 

 साँिाहरु  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
_______________ 

(नाि) 

 

वडा अध्यि वडा नं ---  

गिगि: 

 
 

 

 
____________________ 

(नाि) 

 

(   पि    ) 

गिगि: 

 
 

आज्ञाले 

िोपाल शिाय 
प्रिखु प्रशासकीय अगधकृि 


