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प्रर्िवेदन सािांश 

 

स्वदशेी श्रम, सीप, स्थानीय कच्चा पदाथि र स्रोिको उपयोग गरी उद्यमशीििाको माध्यमिाट स्थानीयस्िरमा नै 

रोजगारी तसजिना गने उद्दशे्यका साथ पतहिो पटक आतथिक वर्ि २०७७/७८ िाट ७५३ वटै स्थानीय िह माफि ि 

कायािन्त्वयन गनि सशिि अनदुानका रूपमा िजेट तवतनयोजन भई गररिी तनवारणका िातग िघु उद्यम तवकास कायिक्रम 

(मेड्पा) सञ्चािनमा रहकेो छ । यस कायिक्रमको उद्दशे्य िघ ुउद्यमको तवकास गरी गररि जनिाको िातग रोजगारीको 

अवसर िथा आयस्िर वतृि गनुि रहकेो छ । गररिीको रेिामतुन रहकेा पररवारका सदस्यहरू यस कायिक्रमका ितिि 

समहू रहकेा छन ्। कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि यस नगरपातिकाको वडा नं. ७, ८ र ९ छनौट गररएको तथयो । त्यस 

पश्चाि सहभातगिात्मक ग्रामीण िेिाजोिाको आधारमा त्यस िेरमा के के कुराको सम्भावना छ र के के कुराको 

आवश्यकिा छ भनी तवशे्लर्णको आधारमा तवतभन्त्न सम्भावनाहरूको पतहचान गररएको तथयो । सहभातगिात्मक 

ग्रामीण िेिाजोिाको सम्पन्त्निा स्िरीकरणको आधारमा अति गररि, गररि र न्त्यनू मध्यम भनी पतहचान भएका 

सम्पणूि घरपररवारहरूको यथाथि आतथिक िथा समातजक अवस्था पतहचान गनिको िातग घरधरुी सवेिण फारम “ए” 

र “िी” भने काम गररएको तथयो । यो फारम एउटा घरधरुीमा एउटा मार भररएको तथयो । यस फारामको मुख्य उद्दशे्य 

भनेको वििमानमा घरपररवारको जनसङ्ख्यात्मक तववरण, पेशागि तववरण, आम्दानीको स्रोिहरू, िचिका 

प्रकारहरू, सामातजक रहनसहन वा सामातजक िथा आतथिक अवस्था के के छ, आधारभिू सेवाहरूमा उनीहरूको 

पह ुँच के कस्िो छ ? सो सम्िन्त्धी िथ्याङ्क वा सचूना संकिन गनुि रहकेो तथयो । 

 

स्थानीय स्रोि िथा िजार सम्भाव्यिाको अध्ययन तवना सरुु गररएको उद्यम व्यवसाय सफि ह न सक्दनै । कायिक्रम 

संचािन गनि छनौट गररएको स्थानमा के कस्िा र कति पररमाणमा स्थानीय स्रोिहरू उपिब्ध रहकेो छ, उक्त स्रोिको 

प्रयोग गरी के कस्िा र कति उद्यम व्यवसाय संचािन गनि सतकन्त्छ, उत्पातदि वस्िकुो िजार सम्भावना कस्िो छ 

िगायिको अध्ययन गररएको तथयो । सम्भातवि िघ ुउद्यमीको छनौट भईसकेपतछ उनीहरूिाई व्यवसाय सञ्चािन 

गने व्यवसातयक सीप अतभवतृिको िातग उद्यमशीििा तवकास िातिम प्रदान गररएको तथयो । उद्यमीहरुको रुतच, 

िमिा, आवश्यकिा, सम्भाव्यिा, कच्चा पदाथि र िजारको उपिब्धिा, भौगोतिक अवतस्थिी, आिि रहकेो 

समदुाय, सञ्चािन गनि चाहकेो व्यवसायको प्रकृति आतदिाई ध्यानमा राति १०/१० जना उद्यमीहरुको समहू गठन 

गररएको तथयो । व्यवसाय सचेिना िथा सरुु िातिम प्राप्त गररसकेका उद्यमीहरूिाई सञ्चािन गनि चाहकेो उद्यम 

व्यवसायसुँग सम्ितन्त्धि आवश्यक सीप प्रदान गनिको िातग सीप तवकास िातिम सञ्चािन गररएको तथयो । त्यस 

पश्चाि उद्यम व्यवसाय स्थापना िथा सञ्चािन गनि आवश्यक यन्त्र औजार, उपकरण िथा कच्चा पदाथि िररद गनि, 

कामदारिाई ज्यािा तविरण गनि िथा उत्पातदि वस्ि ुिजारसम्म पयुािउन आवश्यक पुुँजीको सतुनतश्चििाको िातग 

उपिब्ध िैंक िथा तवत्तीय संस्थाहरुसंग अन्त्िरतक्रया गररएको तथयो । अन्त्िमा, उपयकु्त प्रतवतधको प्रयोगिे गणुस्िरीय 

वस्ि ुउत्पादन ह नकुो साथै उत्पादकत्वमा समेि वतृि ह ने भएकोिे उद्यम व्यवसायको प्रकृति अनसुारको आवश्यक 

प्रतवतधहरु हस्िान्त्िरण गररएको तथयो ।  
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१. पृष्ठभूर्म  

नेपाि सरकारिे संयकु्त राष्ट्र संघीय तवकास कायिक्रम (UNDP) को आतथिक िथा प्रातवतधक सहयोगमा ग्रातमण 

समदुायहरुका िातग स्थानीय स्रोि र साधनको पररचािन माफि ि स्थानीय स्िरमा नै रोजगारीको अवसरहरु तसजिना 

गने उद्दशे्यिे सन ्१९९८ मा िघ ुउद्यम तवकास कायिक्रम (मेडेप) १० तजल्िामा परीिण चरणको रुपमा सरुु गरेको 

तथयो । गररिीको रेिामनुी रहेका रहकेा वगिहरुिाई ितिि गरर यस कायिक्रमिे चरणवि िथा एकीकृि सेवाहरु 

माफि ि व्यवसातयक सेवाहरु प्रदान गने िघ ुउद्यम तवकास (MED) मोडेिमा उद्यमीहरु तसजिना गनि सफििा प्राप्त 

गर् यो । कायिक्रमको सफििा पश्चाि वेिायि सरकारको अन्त्िरातष्ट्रय तवकास तवभाग (DFID), न्त्यतुजल्याण्ड 

सरकार (NZAID) र अष्ट्रेतियन सरकारको अन्त्िरातष्ट्रय तवकास संस्था (AusAID) को सहयोगमा सन ्२००४ 

दतेि २००८ सम्मको िातग िघ ु उद्यम तवकास कायिक्रम दोस्रो चरणको रुपमा २५ तजल्िाहरुमा तवस्िार भई 

कायािन्त्वयन भएको तथयो । 

 

मेडेपको प्रथम र दोस्रो चरणको सफििा िथा प्रभावकाररिा पश्चाि नेपाि सरकारिे पनुः संयकु्त राष्ट्र संघीय तवकास 

कायिक्रम (UNDP) को अगुवाईमा अष्ट्रेतियन सरकारको अन्त्िरातष्ट्रय तवकास संस्था (AusAID) र क्यानडा 

सरकारको अन्त्िरातष्ट्रय तवकास संस्था (CIDA) को तवत्तीय सहयोगमा मेडेप िेस्रो चरण सन ्२००८ दतेि २०१३ 

सम्मका िातग थप १३ तजल्िामा तवस्िािर भई िघ ुउद्यम तवकास कायिक्रम ३८ तजल्िामा पगेुको तथयो । िेस्रो 

चरणको सफििा िथा प्रभावकाररिािाट आ.व. २०६६/६७ दतेि नेपाि सरकारिे िघ ुउद्यम तवकास (MED) 

मोडेििाई आन्त्िररकीकरण गरी गररिी तनवारणका िातग िघ ुउद्यम तवकास कायिक्रम (मेडपा) को रुपमा आफ्नै 

स्रोििाट सञ्चािन गने गरी ित्कािीन उद्योग मन्त्रािय माफि ि १८ तजल्िािाट शरुुवाि भई ४५ तजल्िामा 

कायिक्रमको तवस्िार गररएको तथयो । ित्पश्चाि ित्कातिन तजल्िा तवकास सतमति र स्थानीय तनकायहरुिे समेि 

आफ्नै स्रोि तवतनयोजन गरी िघ ुउद्यम तवकास मोडेििाई आन्त्िररकीकरण गरी सञ्चािन गरेका तथए । 

 

िघ ुउद्यम तवकास मोडेि आन्त्िररकीकरण भैरहकेो पररप्रेक्ष्यमा मेडेपा कायिक्रमिाई संस्थागि गनि ७५ वटै तजल्िामा 

तवस्िार गरी तनरन्त्िरिा तदन नेपाि सरकारिे तव.सं. २०७० मा गररिी तनवारणका िातग िघ ुउद्यम तवकासका िातग 

५ वरे् रणनीतिक योजना (२०७०/७१-२०७४/७५) स्वीकृि गरी सफि कायािन्त्वयनका िातग “गररिी तनवारणका 

िातग िघ ुउद्यम तवकास कायिक्रम सञ्चािन तनदतेशका, २०७०” जारी गरेको तथयो । नेपाि सरकारिे िघ ुउद्यम 

तवकास मोडेििाई आन्त्िररकीकरण गररसकेपतछ यसिाई संस्थागि गनि यसका सरोकारवािाहरुको संस्थागि 

िमिा अतभवतृिका िातग UNDP  र अष्ट्रेतियन सरकारको तवदशे िथा व्यापार तवभाग (DFAT) को सहयोगमा 

चौथो चरणमा मेडपा कायिक्रम ७७ वटै तजल्िामा सन ्२०१३ दतेि जिुाई २०१८ सम्म कायािन्त्वयन भएको तथयो । 

सन ्२०१८ जिुाई दतेि मेडेपको वतहगिमन पश्चाि आ.व. २०७५/७६ दतेि नेपाि सरकारिे मेडपा कायिक्रमिाई 

तनरन्त्िरिा तदई कररि ७५३ वटै स्थानीय िहमा कायिक्रम तवस्िार गरी सञ्चािनमा भयो । स्वदेशी श्रम, सीप, स्थानीय 

कच्चा पदाथि र स्रोिको उपयोग गरी उद्यमशीििाको माध्यमिाट स्थानीयस्िरमा नै रोजगारी तसजिना गने उद्दशे्यका 
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साथ पतहिो पटक आतथिक वर्ि २०७७/७८ िाट ७५३ वटै स्थानीय िह माफि ि गररिी तनवारणका िातग िघ ुउद्यम 

तवकास कायिक्रम (मेड्पा) सञ्चािनमा रहकेो छ । 

२. लघु उद्यम र्वकास कार्िक्रमको उदे्दश्र् 

यस कायिक्रमको उद्दशे्य िघ ुउद्यमको तवकास गरी गररि जनिाको िातग रोजगारीको अवसर िथा आयस्िर वतृि 

गनुि रहकेो छ । 

३. लघु उद्यम र्वकास कार्िक्रम कार्ािन्वर्न भएका भौगोर्लक के्षत्र   

गररिी तनवारणका िातग िघु उद्यम तवकास कायिक्रम पतहिो पटक आतथिक वर्ि २०७७/७८ िाट स्थानीय िह 

माफि ि कायािन्त्वयन ह ने ह दाुँ यो कायिक्रम परोहा नगरपातिकाको वडा नं. ७ नरकतटया, वडा नं. ८ नरकतटया र वडा 

नं. ९ रामपरु िापमा कायािन्त्वयन भएको तथयो । 

४. उद्यमीको र्वविण 

सामातजक पररचािनको माध्यमिाट सहभातगिात्मक ग्रातमण िेिाजोिा र घरधरुी सवेिणको आधारमा सम्भातवि 

िघ ुउद्यमीको पतहचान िथा छनौट गररन्त्छ । सहभातगिात्मक ग्रातमण िेिाजोिा र घरधुरी सवेिणको आधारमा 

गररि, तवपन्त्न, मतहिा, दतिि, आतदवासी जनजाति िथा िेरोजगार यवूाहरु मध्ये यस नगरपातिकाको वडा नं. ७ 

नरकतटयामा ३० जना, वडा नं. ८ नरकतटयामा ३० जना र वडा नं. ९ रामपरु िापमा ३० जना कुि ९० जना 

उद्यमीहरुको छनौट गररएको तथयो । छनौट गररएका उद्यमीहरुको तिङ्ग, उमेर, जािजाति, सािरिा, प्रति ब्यतक्त 

आय र उद्यमका आधारमा िि व्याख्या गररएको छ । 

४.१ र्लङ्गका आिािमा उद्यमीको संख्र्ा  

सहभातगिात्मक ग्रातमण िेिाजोिा र घरधरुी सवेिणको आधारमा गररि, तवपन्त्न, मतहिा, दतिि, आतदवासी 

जनजाति िथा िेरोजगार यवूाहरु मध्ये छनौट भएका कुि ९० जना सम्भाव्य िघ ुउद्यमीहरु मध्ये सिभन्त्दा िढी ८१ 

जना अथािि ९० प्रतिशि उद्यमीहरु मतहिा रहकेो तथयो भने ९ जना अथािि १० प्रतिशि उद्यमीहरु परुुर् रहकेा तथए 

। तिङ्गका आधारमा वडा अनसुार उद्यमीहरुको 

तवस्ििृ तववरण यस प्रकार रहकेा छन ्।  

 

 

वडा नं. मर्हला पुरुष जम्मा 

७ २१ ९ ३० 

८ ३० ० ३० 

९ ३० ० ३० 

जम्मा ८१ ९ ९० 

 

मर्हला

90%

पुरुष

10%

र्लङ्गको आिािमा उद्यमीको संख्र्ा
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४.२ जािजार्िका आिािमा उद्यमीको संख्र्ा 

सहभातगिात्मक ग्रातमण िेिाजोिा र घरधरुी सवेिणको आधारमा छनौट भएका कुि ९० जना सम्भाव्य िघु 

उद्यमीहरु मध्ये सिभन्त्दा िढी ३६ जना अथािि ४० प्रतिशि उद्यमीहरु दतिि तभरका मिाह, तिन, धोिी, चमार 

जातिको रहकेो तथयो भने सिभन्त्दा कम १/१ जना १/१ प्रतिशि उद्यमीहरु िरै, किवार र तगरी जातिका रहकेा तथए 

। जािजातिका आधारमा वडा अनसुार उद्यमीहरुको तववरण यस प्रकार रहकेा छन ्। 

 

 

४.३ साक्षििाका आिािमा उद्यमीको संख्र्ा 

घरधरुी सवेिणको आधारमा पतहचान िथा छनौट भएका सम्भाव्य िघ ुउद्यमीहरु मध्ये सिभन्त्दा िढी ५५ जना 

अथािि ६१ प्रतिशि उद्यमीहरु तनरिर रहकेा छन भने ३ जना अथािि ३.३३ प्रतिशि उद्यमीिे मार उच्च माध्यतमक 

िह उत्तीणि रहकेा छन । उद्यम व्यवसायमा तहसाि तकिाि िथा िेिा व्यवस्थापन सम्ितन्त्ध कायि तनरिर उद्यमीहरुको 

िातग चनुौिीपणूि रहकेो दतेिन्त्छ । सािरिाका आधारमा वडा अनसुार उद्यमीहरुको तववरण यस प्रकार रहकेा छन ्। 

वडा नं. र्निक्षि प्राथर्मक आिािभूि माध्र्र्मक उच्च माध्र्र्मक जम्मा 

७ ९ १० ५ ३ ३ ३० 

८ २१ ९ ० ० ० ३० 

९ २५ ५ ० ० ० ३० 

जम्मा ५५ २४ ५ ३ ३ ९० 

वडा नं. कोईरी यादब दलित तेिी कानु बरै िोहार कुर्मी हजार्म किवार लिरी जम्र्मा

७ १७ ५ १ ५ १ १ ० ० ० ० ० ३०

८ ० ० १७ २ ० ० ० ७ २ १ १ ३०

९ ० ० १८ ० ५ ० ७ ० ० ० ० ३०

जम्र्मा १७ ५ ३६ ७ ६ १ ७ ७ २ १ १ ९०

19%

5%

40%

8%

7%

1%

8%

8%
2%1%1%

जािजार्िको आिािमा उद्यमीको संख्र्ा

कोईिी र्ादब दर्लि िेली कानु बिै लोहाि कुमी हजाम कलवाि र्गिी
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४.५ उमेिको आिािमा उद्यमीको संख्र्ा 

सहभातगिात्मक ग्रातमण िेिाजोिा र घरधरुी सवेिणको आधारमा पतहचान िथा छनौट भएका कुि ९० जना 

सम्भाव्य िघ ुउद्यमीहरु मध्ये सिभन्त्दा िढी ३५ जना अथािि ३८.८८ प्रतिशि उद्यमीहरु ३१-३५ वर्ि उमेर समहूका 

रहकेा छन ्भने सिभन्त्दा कम ४ जना अथािि ४.४४ प्रतिशि उद्यमीहरु १८-२० वर्ि उमेर समहूका रहकेा छन ् । 

पररपक्व उमेर समहूका उद्यमीहरुको संख्या उल्िेख्य रहकेा छन ् । पररपक्व उमेर समहूका सम्भाव्य उद्यमीहरूको 

उद्यमप्रतिको धारणा, प्रतििििाको स्िर, जोतिम िहन गनि सक्ने िमिाको स्िर, चाहना, ित्परिा, उद्यमको िातग 

तदने समय, गतिशीििा, पाररवाररक व्यवसातयक वािावरण जस्िा गणुहरू ह ने ह दाुँ सफि उद्यमी िन्त्न सहयोग पगु्न े

दतेिन्त्छ । उमेरको आधारमा वडा अनसुार उद्यमीहरुको तववरण यस प्रकार रहकेो छ । 

वडा नं. १८-२० वषि २१-२५ वषि २६-३० वषि ३१-३५ वषि ३६-४० वषि 

७ ० ३ ५ १० १२ 

८ ० ४ ८ १२ ६ 

९ ४ ४ ४ १३ ५ 

जम्मा ४ ११ १७ ३५ २३ 

 

 

०

५

१०

१५

२०

२५

३०

३५

१८-२० वषि २१-२५ वषि २६-३० वषि ३१-३५ वषि ३६-४० वषि

उमेिको आिािमा उद्यमीको संख्र्ा

र्निक्षि प्राथर्मक आिािभूि माध्र्र्मक उच्च माध्र्र्मक

५५

२४

५ ३ ३

साक्षििाको आिािमा उद्यमीको संख्र्ा
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४.६ प्रर्ि ब्र्र्ि आर्को आिािमा उद्यमीको संख्र्ा 

गररि, अति तवपन्त्न वगि, तपछतडएका (एकि मतहिा समेि), दतिि, आतदवासी जनजाति, अपाङ्गिा भएका 

व्यतक्त, िैतगंक अल्पसंख्यक, िेरोजगार यवूाहरु िथा सेवाको पह ुँच कम भएका वा गररिीको रेिामतुन रहकेा नेपािी 

नागररकका पररवारका सदस्यहरू यस कायिक्रमका ितिि समूहतभर पदिछन ्। घरधरुी सवेिणको आधारमा पतहचान 

िथा छनौट भएका कुि सम्भाव्य िघ ुउद्यमीहरु मध्ये सिभन्त्दा िढी ५३ जना अथािि ५८.८८ प्रतिशि उद्यमीहरुको 

प्रति ब्यतक्त आय रु. २६०००-३००० को हाराहारीमा रहकेो छ भने १७ जना अथािि १८.८८ प्रतिशि उद्यमीहरुको 

प्रति ब्यतक्त आय रु. २००००-२५००० को हाराहारीमा रहकेा छन ्। वडा अनसुार प्रति ब्यतक्त आयको आधारमा 

उद्यमीहरुको तववरण यस प्रकार रहकेो छ ।  

वडा नं. रु.२००००-रु.२५००० रु.२६०००-रु.३०००० रु.३१०००-रु.३५००० 

७ ५ १७ ८ 

८ ९ १५ ६ 

९ ३ २१ ६ 

जम्मा १७ ५३ २० 

 

 

 

४.७ उद्यम व्र्वसार्का आिािमा उद्यमीको संख्र्ा 

सम्भाव्य उद्यमीहरुको पतहचान िथा छनौट पश्चाि कायिक्रमको उद्दशे्य, सहभागीहरुको रुची, िमिा, आवश्यक्ता, 

सम्भव्यिा, कच्चा पदाथि र िजारको उपिब्धिाको आधारमा तनम्न ६ वटा उद्यमहरु (िरकारी िेिी, ईम्िोडरी, डि 

कुसन, माछा तकनिेच र होटेि व्यवसाय) को छनौट गररएको तथयो । सिभन्त्दा िढी ५३ जना वा ५८ प्रतिशििे 

िरकारी िेिी र सिभन्त्दा कम १ जना वा १ प्रतिशििे होटेि व्यवसाय छनौट गरेको तथयो । वडा नं. ७ नरकतटयाका 

रु.२००००-रु.२५०००

19%

रु.२६०००-रु.३००००

59%

रु.३१०००-रु.३५०००

22%

प्रर्ि ब्र्र्िको आर्को आिािमा उद्यमीको संख्र्ा

रु.२००००-रु.२५००० रु.२६०००-रु.३०००० रु.३१०००-रु.३५०००
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सिै (३० जना) उद्यमीहरुिे िरकारी िेिी नै छनौट गरेको तथयो । उद्यम व्यवसायको आधारमा उद्यमीहरुको संख्या 

िि प्रस्ििु गररएको छ । 

वडा नं. ििकािी खेिी ईम्बोडिी डल कुसन माछा र्कनबेच होटेल व्र्वसार् 

७ ३० ० ० ० ० 

८ १० १० १० ० ० 

९ १३ १० ० ७ १ 

जम्मा ५३ २० १० ७ १ 

 

५. बजेट  

गररिी तनवारणका िातग िघ ुउद्यम तवकास कायिक्रमिे पररितिि गरेको नतिजा प्राप्त गनि आतथिक िर्ि २०७७/७८ 

मा यस परोहा नगरपातिकामा कायिक्रम कायिन्त्वयनका िातग ि.उ.तश.नं. ३०७००१०६ मा सशिि अनदुानको रुपमा 

रु. २९०००००.०० (रु. उन्त्नतिस िाि मार) रकम तवतनयोजन भएको तथयो ।  

६. लघु उद्यम र्वकास कार्िक्रम अन्ििगि सञ्चालन भएका गर्िर्वर्िहरु 

६.१ नर्ााँ लघु उद्यमी र्सजिना िर्ि  

६.१.१ सामार्जक परिचालक 

६.१.१.१ वडास्ििीर् अर्भमुखीकिण कार्िक्रम  

यस नगरपातिकामा गररवीको रेिा मतुन रहकेा अति तवपन्त्न वगिहरुिाई गररिी तनवारणका िातग िघ ुउद्यम तवकास 

कायिक्रम (मेडपा) को माध्यमिाट स्थानीय स्रोि साधनको अतधकिम पररचािन गरी स्थानीय स्िरमा नै उद्यमशीििा 

तवकास माफि ि रोजगारी श्रजृना गने, मेड मोडेि वारे समदुायिाई जानकारी गराउने, समुदायहरुको आवश्यकिा 

58%
22%

11%

8% 1%

उद्यमको आिािमा उद्यमीको संख्र्ा

तरकारी ईम्बोडरी डल कुसन माछा ककनबेच होटेल
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पतहचान गने, कायिक्रम सञ्चािनको िागी सहज वािावरण ियार गने िथा आतथिक आम्दानीमा ितृि ल्याई गररवी 

न्त्यतुनकरण गने उद्दशे्यिे वडा नं. ७ मा तमति २०७७/०९/१९, वडा नं. ८ मा तमति २०७७/०९/०९ र वडा नं. ९ मा 

तमति २०७७/०९/१५ गिेका तदन गररिी तनवारणका िातग िघ ु उद्यम तवकास कायिक्रम सम्ितन्त्ध वडास्िरीय 

अतभमुिीकरण कायिक्रम आयोजना गररएको तथयो । 

वडा नं. ७ को अर्भमुखीकिण कार्िक्रमका सहभागीहरुको जार्िगि र्वविण 

दर्लि जनजािी अन्र् मुर्स्लम जम्मा  कुल 

जम्मा मर्हला पुरुष मर्हला पुरुष मर्हला पुरुष मर्हला पुरुष मर्हला पुरुष 

० १ २२ १५ ० ० ० ० २२ १६ ३८ 

 

वडा नं. ८ को अर्भमुखीकिण कार्िक्रमका सहभागीहरुको जार्िगि र्वविण 

दर्लि जनजािी अन्र् मुर्स्लम जम्मा  कुल 

जम्मा मर्हला पुरुष मर्हला पुरुष मर्हला पुरुष मर्हला पुरुष मर्हला पुरुष 

२३ ६ ११ २ ० ३ ० ० ३४ ११ ४५ 

 

वडा नं. ९ को अर्भमुखीकिण कार्िक्रमका सहभागीहरुको जार्िगि र्वविण 

दर्लि जनजािी अन्र् मुर्स्लम जम्मा  कुल 

जम्मा मर्हला पुरुष मर्हला पुरुष मर्हला पुरुष मर्हला पुरुष मर्हला पुरुष 

२९ ६ ६ ५ ० ० ० १ ३५ २२ ५७ 

 

उपलर्ब्ि 

वडास्िरीय अतभमुिीकरण कायिक्रमका तनम्न उपितव्धहरु हातसि भएको दतेिन्त्छ । 

 कायिक्रमको वारेमा जानकारी गराईएको । 

 ितिि समदुायहरुिाई यो कायिक्रमिाट ह ने उपितब्धहरुको िारेमा जानकारी गराईएको । 

 उपिब्ध श्रोि र साधनहरुको पतहचान गनि सिम भएको । 

 कायिक्रमको िातग ितिि वगिका सहभागीहरुको पतहचान भएको ।  

र्नश्कषि 

वडास्िरीय अतभमुिीकरण कायिक्रमको माध्यमिाट गररिी तनवारणको िातग िघ ुउद्यम तवकास कायिक्रमको वारेमा 

प्रष्ट िझु्न सफि भई कायिक्रममा पणूि रुपमा सहभागीिा ह ने प्रतिवििा गरेको दतेियो । यसका साथै ६ वटा 

चरणहरुिारे सहभागीहरुिाई जानकारी गराईएको तथयो । गररवीको रेिातभर रहकेा अति तवपन्त्न वगिहरुिाई गररिी 

तनवारणका िातग िघ ुउद्यम तवकास कायिक्रमको माध्यमिाट स्थातनय स्रोि साधन पररचािन गरी स्थातनय स्िरमा 
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नै उद्यमशीििा तवकास माफि ि रोजगारी श्रजृना गरी आतथिक आम्दानीमा ितृि ल्याई गररवी न्त्यतुनकरण गनि यो 

कायिक्रम अति आवश्यक रहकेो दतेिन्त्छ । 

६.१.१.२ सहभार्गिात्मक ग्रार्मण लेखाजोखा (PRA) 

सहभातगिात्मक ग्रामीण िेिाजोिा (PRA) भन्त्नािे ग्रामीण समदुायका मातनसहरू आफूहरू नै तमिेर आफ्नो गाउुँ 

र सामदुायमा रहेका स्रोि, साधन र सम्िन्त्धका िारेमा वास्ितवक अवस्थाको तचरण गनिको िातग प्रयोग गररने एउटा 

अति नै प्रचतिि र िोकतप्रय तवतध हो । यसै सहभातगिात्मक ग्रामीण िेिाजोिाको आधारमा त्यस िेरमा के के 

कुराको सम्भावना छ र के के कुराको आवश्यकिा छ भनी तवशे्लर्ण गनि सतकन्त्छ । जसको आधारमा तवतभन्त्न 

सम्भावनाहरूको पतहचान गरी िस्िीको आतथिक िथा सामातजक तवकासमा सहयोग पयुािउन सतकन्त्छ । 

सहभातगिात्मक ग्रामीण िेिाजोिा (PRA) को िातग सामातजक नक्सा (Social Map), गतिशीििा नक्सा 

(Mobility Map), मौसमी पारो (Seasonal Calendar), चक्र तचर वा भेन डायग्राम (Circle/Venn 

Diagram), सम्पन्त्निा स्िरीकरण (Well-being ranking), स्रोि नक्सा (Resource Map) तवतधहरुको प्रयोग 

गनि सतकन्त्छ । 

 

परोहा नगरपातिकाको समन्त्वय र आयोजनामा सञ्चातिि गररिी तनवारणका िातग िघ ुउद्यम तवकास कायिक्रमिे 

नगरपातिकातभरका गररिीको रेिामतुन रहकेा अति तवपन्त्न वगिहरुिाई गररिी तनवारणका िातग िघ ुउद्यम तवकास 

कायिक्रमको माध्यमिाट स्थातनय स्रोि साधनको समतुचि पररचािन गरी स्थातनय स्िरमा उद्यमशीििा तवकासको 

माध्यमिाट रोजगारी श्रजृना गरी आतथिक आम्दानीमा ितृि गनि ग्रातमण अवस्थाको वस्ितुस्थति पिा िगाउने, 

उपिब्ध प्राकृतिक श्रोि साधनको िारेमा जानकारी प्राप्त गने, टोि वस्िीको श्रोि नक्सा िथा सामातजक नक्सा ियार 

गने, घरधरुी सवेिण फारम ए र ति भरी आतथिक तववरण सुँकिन गने, सम्भाव्य घरधरुी पिा िगाउने यस कायिकमको 

मखु्य उद्दशे्य रहकेो तथयो । पतहचान भएका तवपन्त्न वगिहरुिाई यस कायिक्रममा आिि गरी उद्यमतशििाको तवकास 

माफि ि तवतभन्त्न सीपमिूक िातिमहरु तदई स्थातनय श्रोि साधनको अतधकिम पररचािन गरी जीतवकोपाजिनमा सधुार 

ल्याउनकुो साथै गररिी िथा वेरोजगारी अन्त्त्य गनुि हो । सहभातगिात्मक ग्रातमण िेिाजोिा र घरधरुी सवेिण 

कायिक्रम वडा नं. ७ मा तमति २०७७/०९/२० गिे, वडा नं. ८ मा तमति २०७७/०९/१० गिे र वडा नं. ९ मा तमति 

२०७७/०९/१६ गिे सम्पन्त्न गररएको तथयो । 

 

वडा नं. ७ को सहभार्गिात्मक ग्रार्मण लेखाजोखाका सहभागीहरुको जार्िगि र्वविण 

दर्लि जनजािी अन्र् मुर्स्लम जम्मा  कुल 

जम्मा मर्हला पुरुष मर्हला पुरुष मर्हला पुरुष मर्हला पुरुष मर्हला पुरुष 

० ३ २१ १८ ० ० ० १ २१ २० ४१ 

 

वडा नं. ८ को सहभार्गिात्मक ग्रार्मण लेखाजोखाका सहभागीहरुको जार्िगि र्वविण 
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दर्लि जनजािी अन्र् मुर्स्लम जम्मा  कुल 

जम्मा मर्हला पुरुष मर्हला पुरुष मर्हला पुरुष मर्हला पुरुष मर्हला पुरुष 

२३ १ १५ ४ ० ० १ ० ३९ ५ ४४ 

 

वडा नं. ९ को सहभार्गिात्मक ग्रार्मण लेखाजोखाका सहभागीहरुको जार्िगि र्वविण 

दर्लि जनजािी अन्र् मुर्स्लम जम्मा  कुल 

जम्मा मर्हला पुरुष मर्हला पुरुष मर्हला पुरुष मर्हला पुरुष मर्हला पुरुष 

१९ ० १३ २ ० १ ० ० ३५ ३ ३८ 

 

उपलर्ब्ि 

सहभातगिात्मक ग्रातमण िेिाजोिािाट तनम्नानसुारको उपितब्धहरु प्राप्त भएको तथयो । 

 PRA Method & Tools िारा सामदुातयक अवस्था, आवश्यक सचूनाहरुको सुँकिन गररएको । 

 सम्भाव्य उद्यमीको आतथिक, सामातजक िथा पाररवाररक अवस्था वारे सचूना सुँकिन गररएको । 

 सम्भाव्य उद्यमीहरुको छनौट गररएको । 

 श्रोि नक्सा, सामातजक नक्सा, धराििीय नक्सा, मौसमी पारो, भेन डायग्राम ियार गररएको । 

र्नश्कषि 

सहभातगिात्मक ग्रातमण िेिाजोिामा श्रोि नक्सा, सामातजक नक्सा, धराििीय नक्सा, मौसमी पारोको 

माध्यमिाट तवस्ििृ तववरण पत्ता िगाई घरधरुी सवेिण फारम ए र ति भरी यस नगरपातिकाको वडा नं. ७, ८ र ९ 

का ितिि घरपररवारहरुको सामातजक र आतथिक अवस्था वारे सचूना प्राप्त गरी यस कायिक्रममा आिि ह ने 

सहभागीहरुको छनौट गररएको तथयो ।  

६.१.२ उद्यमर्शलिा र्वकास िार्लम 

सामातजक पररचािनको माध्यमिाट सम्भातवि िघ ु उद्यमीको पतहचान िथा छनौट गन ेकायि सम्पन्त्न भएपतछ 

उनीहरूिाई व्यवसाय संचािन गने व्यवसातयक सीप अतभवतृिको िातग उद्यमशीििा तवकास िातिम प्रदान गररन्त्छ 

। सहभातगिात्मक ग्रातमण िेिाजोिा र घरधरुी सवेिणको आधारमा छनौट भएका गररि, तवपन्त्न, मतहिा, दतिि, 

आतदवासी जनजाति िथा िेरोजगार यवूा सहभागीहरुिाई ितिि गरर उद्यम व्यवसाय गनि ईच्छुक ब्यतक्तहरुिाई 

गररिी तनवारणका िातग िघ ुउद्यम तवकास कायिक्रममा समावेश गरी जीवनस्िरमा सधुार ल्याउने उद्दशे्यिे वडा नं. 

७ मा तमति २०७७ माघ २५ गिे दतेि फाल्गनु ०२ गिेसम्म, वडा नं. ८ मा तमति २०७७ फाल्गनु ०५ गिे दतेि 

फाल्गनु १४ गिेसम्म र वडा नं. ९ मा तमति २०७७ फाल्गनु १६ गिे दतेि फाल्गनु २३ गिेसम्म साि तदने 

उद्यमतशििा तवकास िातिम र एक तदने िैंतगक समानिा िथा सामातजक समावेशीकरण िातिमको आयोजना 

गररएको तथयो । यो िातिम सम्पन्त्न भए पश्चाि उद्यम, व्यापार, व्यवसायमा ितृि ह ने अपेिा गररएको तथयो । यस 

िातिमको माध्यमिाट उद्यम व्यवसाय सम्ितन्त्ध ज्ञान, सीप हातसि भए पतछ स-साना उद्यम व्यवसायमा िगानी गनि 
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सक्ने आुँट, िगानी गनि पूुँजी नभए िैंकसुँग कसरी ऋण तिने सम्िन्त्धी ज्ञान िथा व्यापार व्यवसाय गरे पतछ कसरी 

दिाि गने सो को प्रतक्रया समेिको जानकारी गराईएको तथयो । 

उपलर्ब्ि 

उद्यमतशििा तवकास िातिम सम्पन्त्न पश्चाि िातिमका सहभागीहरुमा तनम्न उपितब्धहरु दतेिएको तथयो । जनु 

यसप्रकार रहकेो छः 

 उद्यम व्यवसाय सम्िन्त्धी स्पष्ट िझुाई भएको, 

 व्यवसाय चक्रको अवधारणा र चरणहरु िारे प्रष्ट भएको, 

 िजारको मागिाई मध्यनजर गद ैसो अनसुार उद्यम व्यवसाय छनौट गनि सक्ने भएको, 

 सामानको िागि तनकाल्न सक्ने भएको, 

 िजारीकरणका ६ वटा चरणहरुको िारेमा जानकारी हातसि भएको, 

 िजारका प्रिििनात्मक िररका र रणनीतिहरुको िारेमा जानकारी भएको, 

 उद्यम व्यवसाय र िजारका सम्भातवि तजतिमहरुको िारेमा ज्ञान हातसि भएको, 

 व्यवसातयक योजना िनाउन सक्ने ज्ञान र सीप भएको, 

 उद्यम व्यवसाय दिाि प्रतक्रयाको चरणहरु अवगि भएको, 

 उद्यम व्यवसाय सम्िन्त्धी सरकारी नीति तनयमको िारेमा जानकारी भएको, 

 उद्यम व्यवसायको िातग िैंकसुँग ऋण तिने प्रतक्रयाको िारेमा थाहा भएको । 

र्नश्कषि 

नेपाि प्राकृतिक स्रोििे भररपणूि दशे हो । यहाुँ प्राकृतिक रूपमा उपिब्ध स्रोि साधनहरू कै मार प्रयोग गरेर पतन 

स-साना िघ ुउद्यम व्यवसाय सञ्चािन गनि सतकने प्रशस्ि सम्भावनाहरु छन ्। नेपािमा िढ्दो सहरीकरण, मातनसको 

जीवनशैिीमा आएको पररवििन, पवूािधारको तवकास आतदको कारणिे पतन स-साना उद्यम व्यवसाय सञ्चािन गरी 

जीतवकोपाजिन गने प्रशस्ि अवसरहरू छन ्। समदुायमा उपिब्ध स्रोि साधन िथा सीपको प्रयोग गरी दशेमा तवद्यमान 

गररिी, िेरोजगारी र तवदतेशने समस्यािाई न्त्यनूीकरण गनि िघ ुउद्यम तवकास कायिक्रम मुख्य आधार िन्त्द ैगएको 

दतेिन्त्छ ।  यस कायिक्रम माफि ि छनौट भएका सम्भाव्य िघु उद्यमीहरूिाई व्यवसाय सञ्चािन गनि व्यवसातयक 

ज्ञान, सीप िथा िमिा अतभवतृिको िातग उद्यमशीििा तवकास िातिम प्रदान गररन्त्छ । 

६.१.३ प्रार्वर्िक सीप र्वकास िार्लम 

व्यवसाय सचेिना िथा सरुु िातिम प्राप्त गरीसकेका सम्भातवि उद्यमीहरूिाई उनीहरूिे संचािन गनि चाहकेो उद्यम 

व्यवसायसुँग सम्ितन्त्धि आवश्यक सीप प्रदान गनिको िातग सीप तवकास िातिम प्रदान गररन्त्छ । िातिमको प्रकृति 

र सहभागी संख्याको आधारमा सीप तवकास िातिम स्थानीयस्िरमा नै आयोजना गनि सतकन्त्छ वा तवतभन्त्न िातिम 

प्रदायक संस्थाहरूमा पठाई िातिम तदने व्यवस्था तमिाउन सतकन्त्छ । िघ ुउद्यम, घरेि ुिथा साना उद्योग व्यवसाय 

स्थापना गराउने उद्दशे्यिे प्रदान गररने सीपको तनधािरण गनुिभन्त्दा पतहिे स्थानीय िातसन्त्दाको चाहना, स्रोिको 

उपिब्धिा र िजार मागिाई तिशे्लर्ण गनुिपदिछ । सीप तवकास िातिम प्रदान गनुिको मुख्य उद्दशे्य भनेको िजारको 
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माग अनसुार रोजगारीको िातग आवश्यक जनशतक्त उत्पादन गनुि, स्वरोजगारी वा उद्यम व्यवसाय स्थापनाको िातग 

आवश्यक सीप प्रदान गनुि र हाि सम्पादन गरररहकेो कायिमा िमिा अतभवतृि गनुि हो । 

६.१.३.१ डल कुसन िार्लम 

यस परोहा नगरपातिकाको वडा नं. ८, नरकतटयामा गतठि सरस्विी िघ ुउद्यमी समहूका उद्यमीहरुहरुिाई ितिि 

गरर तमति २०७७ चैर ३ गिे दतेि २० गिेसम्म १५ (पन्त्र) तदने डि कुशन िातिमको आयोजना गररएको तथयो । 

डि र कुसनसंग सम्ितन्त्ध ज्ञान, सीप र िमिा तवकास गरर उद्यमीहरुको व्यवसातयकिा तवकास गनुि यस िातिमको 

मखु्य उद्दशे्य रहकेो तथयो । िातिममा डि/कुशनको पररचय, ड्राफ्ट, कपडा कतटङ्ग, तसिाई िथा तफतनतसङ्ग र 

व्यवस्थापनसुँग सम्ितन्त्धि ज्ञान र सीपहरु समावेश गररएको तथयो । उद्यमीहरुको जीवनस्िरमा सधुार ल्याउन यस 

िातिमिे महत्वपूणि भतूमका िेल्ने अपेिा गररएको तथयो । डि िथा कुशन ियार गने तवधा सम्िन्त्धी सीप र ज्ञानयकु्त 

तनम्नस्िरीय जनशतक्त उत्पादन गनि ियार सहयोग पयुािउुँने आशा समेि गररएको तथयो । यस िातिमिे डि कुशन 

िनाउनको िातग आवश्यक सीप र ज्ञान प्रदान गरेको तथयो । यस िातिमिाट उद्यमीहरुिे डि/कुशनसंग सम्ितन्त्धि 

ज्ञान र सीपहरु तसक्नका िातग आवश्यक औजार, उपकरण िथा सामग्रीहरु प्रयोग गरी उक्त ज्ञान र सीपहरु िारे 

अभ्यास गनि र तसक्न सिम भएको तथयो ।  

उपलर्ब्ि 

डि कुशन िातिमको उपितब्धहरु तनम्नानसुार रहकेो तथयो । 

 डि कुशनसंग पररतचि भएको, 

 कपडा िथा यसमा प्रयोग ह ने सामानहरुको िारेमा अवगि भएको, 

 पेपरमा डिको ड्राफ्ट िनाउन सक्ने भएको, 

 कपडामा डिको ड्राफ्ट कोनि सिम भएको, 

 तवतभन्त्न आकार (चारपाटे, पान, गोिो, मादि) को कुशनको ड्राफ्ट िनाउन सक्ने भएको, 

 फर/फेल्ट कपडामा तवतभन्त्न तकतसमका (तसधा, गोिो, ) कटाई गनि सिम भएको, 

 डि र कुशनमा टांका िगाउन िथा तसिाई गनि सिम भएको, 

 तवतभन्त्न तकतसमका कुशन (गोिो, मादि, पान, चार पाटे) ियार गनि सिम भएको, 

 तवतभन्त्न तकतसमका डि (िसेको िरायो, भाि,ु िसेको गणेश ) ियार गनि सिम भएको, 

 डि र कुसनको तफतनतसङ कायि (डिमा आंिा, नाक, कान, जुंगा राख्न) गनि सक्ने भएको, 

 ियारी डि र कुसनिाई प्याकेतजङ गनि सक्ने भएको । 

र्नश्कषि 

आजको २१ औ ंशिाब्दीमा आम्दानीका अत्यतधक सम्भावना भएका िेरहरु मध्ये डि र कुसनको िेर पतन एक 

हो । जन्त्मतदन, तववाहोत्सिमा उपहार िगायि अन्त्य सजावटका काममा समेि यसको प्रयोग तदनानतुदन िढद ैगएको 

छ । त्यसैिे यस िेरसंग ज्ञान, सीप र िमिा तवकास गरर उद्यमीहरुको व्यवसातयकिा तवकास गरी उद्यमीहरुको 

जीवनस्िरमा सधुार ल्याउन यस िेरिे महत्वपणूि भतूमका िेल्ने अपेिा गररएको तथयो ।    
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६.१.३.२ ििकािी खेिी िार्लम 

यस परोहा नगरपातिकाको वडा नं. ७ नरकतटयामा गतठि माुँ िक्ष्मी िघ ुउद्यमी समहू, ओम शातन्त्ि िघ ुउद्यमी 

समहू र हनमुान िघ ुउद्यमी समहूका उद्यमीहरुहरुिाई ितिि गरर व्यवसातयक रुपमा िरकारी िेिी गनिका िातग 

तमति २०७७ चैर ५ गिे दतेि १४ गिेसम्म, वडा नं. ८ नरकतटयामा गतठि तवश्वकमाि िघ ु उद्यमी समहूका 

उद्यमीहरुिाई तमति २०७७ चैर २० गिे दतेि २९ गिेसम्म र वडा नं. ९ रामपरुिापमा गतठि मनकामना िघ ुउद्यमी 

समहूका उद्यमीहरुिाई तमति २०७७ चैर १२ गिे दतेि २२ गिेसम्म १० (दश) तदने िरकारी िेिी िातिमको 

आयोजना गररएको तथयो । उद्यमीहरुको जीवनस्िरमा सधुार, आयआजिन र व्यवसायीकरणको मखु्य आधार िरकारी 

िेिी नै रहकेो छ । उद्यमीहरुिे तनवािहमिुी िरकारी िेिी गद ैआएकोमा यो िातिम सम्पन्त्न भए पश्चाि उत्पादनमिूक 

रुपमा व्यवसातयक िरकारी िेिीको थािनी गरर आतथिक रुपमा जीवनस्िरमा सधुार आउने अपेिा रहकेो तथयो । 

साथै नेपाििे तदनह ुँ आयाि गद ैआएको िरकारीजन्त्य वस्िमुा कमी आउने समेि आशा गररएको तथयो । व्यवसातयक 

रुपमा िरकारी िेिी कसरी गने, िरकारीको मलू्य तनधािरण कसरी गने, उत्पातदि िरकारीको िजारमा पह ुँच र 

िजारीकरणको िारेमा ज्ञान, सीप र प्रतवतधको िारेमा जानकारी हातसि भए पतछ व्यवसातयक िरकारी िेिीको 

माध्यमिाट िरकारी उत्पादन िथा उत्पादकत्वको ितृि गरर गररिी तनवारण, सन्त्ितुिि पोर्ण, िाध सरुिाको साथ 

साथै उद्यमीहरुको आयस्िरमा ितृिका िातग यस िातिमिे सहयोग पगु्ने तवश्वास तिईएको तथयो । 

उपलर्ब्ि 

िरकारी िेिी िातिम समपन्त्न पश्चाि सहभागीहरुमा तनम्न तसकाईहरु उपितब्ध भएको तथयो । जनु यसप्रकार रहकेो 

छः 

 उद्यमीहरुिे िेिको ियारी र तिऊको छनौट सतजिै रुपमा गनि सक्ने भएको, 

 श्रोि साधन, पूुँजी, िजार िथा माुँगको आधारमा व्यवसातयक रुपमा िरकारी िेिी गनि सिम भएको, 

 िरकारी िेिी गदाि ह ने सम्भातवि जोतिमहरुिाट िच्ने िररकाहरुको वारेमा जानकार भएको, 

 तवतभन्त्न तकतसमका िरकारीका जािहरुको िारेमा जानकारी भएको, 

 जग्गाको छनौट र ियारी गने िररकाको िारेमा अवगि भएको, 

 उद्यमीहरुिे िरकारी िेिी गदाि िाग्ने रोग, तकरा र प्रयोग ह ने और्धी िथा तवर्ादी आतदको िारेमा 

जानकारी हातसि भएको, 

 िरकारीको तिऊ रोप्ने िररका र िरकारी तटप्ने तसजनको िारेमा जानकारी भएको, 

 िरकारी िेिीको िातग िजार व्यवस्थापन र मलू्य तनधािरण सम्िन्त्धी ज्ञान भएको । 

र्नश्कषि 

तवश्व स्वास्थ्य संगठनका अनसुार स्वस्थ रहनका िातग एक जना पररपक्व ब्यतक्तिे प्रति तदन (आि ुिाहके) ४०० 

ग्राम िरकारी उपभोग गनुि पछि । त्यसै गरी नेपाि सरकारको अनसुार प्रति तदन ३७५ ग्राम िरकारी (आि ुिाहके) 

उपभोग गनुि पदिछ । कृतर् िेरिे कररि ६५% अप्रत्यि रुपमा रोजगारी सजृना गद ैआएको छ । नेपािमा वातर्िक 

रुपमा ११ अिि ६० करोड १५ िाि ३७ हजारको िरकारी िथा ४६ करोड ६५ िाि ९९ हजारको िरकारी िथा 
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फिफुिको तिऊ आयाि ह ने गरेको िथ्यांकिे प्रष्ट दिेाउुँछ । अिः नेपािमा िरकारीको िपि र िजार भाउ उच्च 

रहकेो दतेिन्त्छ । आम्दानीको मखु्य श्रोिहरु मध्ये िरकारी िेिी पतन एक रहकेोिे यस िेरिाट थप रोजगारी तसजिना 

ह न सक्ने प्रष्ट दतेिन्त्छ ।   

६.१.४ बजािीकिण िार्लम 

कुनै पतन व्यवसायको मनुाफा सतुनतश्चि गने क्रममा तवतभन्त्न व्यवसातयक पिहरूिे तवतभन्त्न िहमा प्रभाव पाने गरेका 

ह न्त्छन ्। त्यस मध्ये िजार पि प्रमिु कारक ित्व हो । व्यवसायमा उपयकु्त िगानी, सिम जनशतक्त, उपयकु्त प्रतवतध 

आतद पिहरू तवद्यमान रहुँदारहुँदै, यतद त्यसको िजार पि राम्रो छैन भने मनुाफाको सम्भावना न्त्यनू ह न जान्त्छ । 

अथािि ्त्यो व्यवसाय नै असफि भई िन्त्द गनुिपने तस्थति श्रजृना ह न सक्दछ । व्यवसायको उद्दशे्य मनुाफा आजिन गनुि 

हो भने, मनुाफा आजिन गनिका िातग प्रयािप्त िजारको आवश्यकिा पदिछ । धेरै िघ ुउद्यमीहरू वस्ि ुिथा सेवा उत्पादन 

गनि सिम ह ुँदाह ुँद ैपतन िजार व्यवस्थापन गनि नसकी व्यवसाय िन्त्द गनि िाध्य भएको हामीिे सनु्त्ने र दखे्ने गरेका छौं 

। िसथि िघ ुउद्यमीहरूिाई व्यवसायमा तटकाईराख्न उनीहरूका उत्पादनको िजार तवकासमा सहयोग गनुि पदिछ । 

 

उद्यमतशििा तवकास िातिम र सीप तवकास िातिम तिई सकेका उद्यमीहरुिे उत्पादन गरेका वस्ि/ुसेवािाई 

िजारसम्म सतजिै पह ुँच पयुािउन,े तिके्रिािे के्रिासुँग र के्रिािे तिके्रिासुँगको समुधरु सम्िन्त्ध कायम गने, ग्राहकको 

पतहचान गन,े वस्ि ुिथा सेवाको तवक्री रणनीति ियार गने, िजार र िजारीकरण िारे जानकारी प्रदान गन,े िजारीकरण 

योजनाको ियार गन,े िजार र वजार सतमश्रण िारे अवगि गराउने उद्दशे्यिे वडा नं. ७ मा गतठि िघ ुउद्यमी समहूका 

उद्यमीहरुका िातग तमति २०७८ िैशाि ०२ गिे दतेि ०३ गिेसम्म, वडा नं. ८ का िघ ुउद्यमी समहूका उद्यमीहरुका 

िातग तमति २०७८ िैशाि ०५ गिे दतेि ०६ गिेसम्म र िघ ुउद्यमी समहूका उद्यमीहरुका िातग तमति २०७८ 

िैशाि ०७ गिे दतेि ०८ गिेसम्म २ (दईु) तदने िजारीकरण िातिमको आयोजना गररएको तथयो । यो िातिम 

सम्पन्त्न भए पश्चाि उद्यमीहरुिे उत्पादन गरेका वस्ि/ुसेवािाई िजारमा सहज पह ुँच कायम अपेिा गररएको तथयो ।   

उपलर्ब्ि 

िजारीकरण िातिम सम्पन्त्न पश्चाि सहभागीहरुमा तनम्न तसकाई उपितब्ध भएको तथयो । जनु यसप्रकार रहकेो छः 

 िजारको मागिाई मध्यनजर गद ैसो अनसुार रणनीति िय गनि सक्ने भएको, 

 िजारीकरणका ६ वटा चरणहरुको िारेमा जानकारी हातसि भएको, 

 िजारका प्रिििनात्मक िररका र रणनीतिहरुको िारेमा जानकारी भएको, 

 िजारका सम्भातवि जोतिमहरुको िारेमा ज्ञान हातसि भएको, 

 िजारीकरण योजना िनाउन सक्ने ज्ञान र सीप प्राप्त भएको, 

 ग्राहकको पतहचान गनि सक्ने जानकारी प्राप्त भएको । 

र्नश्कषि 

के्रिा र तिके्रिा कुनै पतन व्यापार व्यवसायका अतभन्त्न अङ्ग ह न ्। एउटाको अभावमा अको पि अथिहीन ह न्त्छ । 

िास गरी कुनै पतन व्यापारिाई सफि र असफि िनाउन तिके्रिाको व्यवहार र सीपिे नै महत्त्वपणूि भतूमका िेिेको 
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ह न्त्छ । व्यवसायको सफििा वा असफििा व्यवसायीिे आफ्नो ग्राहकको आवश्यक्ता, चाहना कतत्तको गतहररएर 

अध्ययन गरेको छ वा िझु्न सकेको छ भन्त्न ेकुरामा तनभिर गदिछ । ग्राहकहरू कस्िो वस्ि/ुसेवाको अपेिा गदिछन ्? 

कहाुँ र कुन दरमा सामान वा सेवा उपिब्ध होस ्भन्त्ने चाहन्त्छन ् र उनीहरूिाई कुन समयमा कति वस्ि/ुसेवाको 

आवश्यकिा ह न्त्छ ? यी सिै कुरा िझुी सो अनसुार कायि गनि सक्न ुन ैएउटा असि तिके्रिाको प्रमिु भतूमका हो । 

व्यवसाय जति ग्राहकमिुी ह ुँद ैजान्त्छ त्यति नै त्यसको िजार तिस्िार ह ुँद ैजान्त्छ ।  

६.१.५ र्वत्तीर् पह ाँच सम्बर्न्ि अन्ििर्क्रर्ा कार्िक्रम 

तवत्त व्यवसायको मटुु हो । तवत्त तवना व्यवसायको पररकल्पनासम्म पतन गनि सतकुँ दनै । उद्यम व्यवसाय स्थापना िथा 

संचािन गने क्रममा यन्त्र औजार, उपकरण िथा कच्चा पदाथि िररद गनि, कामदारिाई ज्यािा वा ििव तविरण 

गनि िथा उत्पातदि वस्ि ुिजारसम्म पयुािउन आतदको िातग पूुँजीको आवश्यकिा पदिछ । जनु उद्यमीको व्यवसातयक 

योजनािे तनधािरण गरेको ह न्त्छ । नेपाि सरकारिे ितिि गरेका िघ ु उद्यमीहरू तनरपेि गररिीको रेिामनुीका 

पररवारहरू ह न ्। उनीहरू व्यवसाय संचािन गनिको िातग आवश्यक पूुँजी आफै जटुाउन वा िगानी गनि सक्दनैन ्। 

िसथि, यस्िा वगििाई उद्यम व्यवसाय सरुु िथा सञ्चािन गनि सिम िनाउनको िातग तवत्तीय सेवामा उनीहरूको 

पह ुँच पयुािउन ुपन ेह न्त्छ । 

 

उद्यमतशििा तवकास िातिम र सीप तवकास िातिम तिई सकेका नयाुँ उद्यमीहरुिे आफ्नो उद्यम व्यवसाय 

सञ्चािन गनि यन्त्र औजार, उपकरण, कच्चा पदाथि िररद, कामदारिाई ज्यािा िथा उत्पातदि वस्ििुाई िजार 

पयुािउन पुुँजीको आवश्यकिा पदिछ । िघ ुउद्यमीहरु गररिीको रेिामतुन रहकेो ह नािे उद्यम व्यवसाय सञ्चािन 

गनिका िातग आवश्यक पने पुुँजी आफै जटुाउन वा िगानी गनि सक्दनै । ऋणको िातग तवत्तीय सेवा प्रदायक 

संस्थाहरुसंग समन्त्वय गनि सक्ने िमिाको पतन कमी ह न्त्छ । यस्िा वगििाई उद्यम व्यवसाय शरुु गनि वा शरुु भईसकेको 

उद्यम व्यवसायिाई सञ्चािन गनिका िातग तवत्तीय सेवामा सहज पह ुँच कायम गने, तवत्तीय पह ुँचमा सहजिा कायम 

गन,े ऋण वा कजाि प्रवाह प्रतक्रयाको िारेमा जानकारी गराउने, तवत्तीय सािरिा अतभवतृि गने, तवत्तीय 

समावेशीकरणमा सहयोग पयुािउने, कजािको िातग चातहन े आवश्यक कागजािहरुको िारेमा अवगि गराउने 

अतभप्रायिे वडा नं. ७ का उद्यमीहरुको िातग तमति २०७८ िैशाि ०९ गिे, वडा नं. ८ का उद्यमीहरुको िातग तमति 

२०७८ िैशाि १० गि े र वडा नं. ९ का उद्यमीहरुको िातग तमति २०७८ िैशाि १२ गिे १ (एक) तदने यो 

अन्त्िरतक्रया कायिक्रम सञ्चािन गररएको तथयो । यो अन्त्िरतक्रया कायिक्रम सम्पन्त्न भए पश्चाि उद्यमीहरुको उद्यम 

सञ्चािन गनि आवश्यक पुुँजीका िातग स्विगानी िथा ऋणको आवश्यकिािाई सहज रुपमा पररपतूिि गने अपेिा 

गररएको तथयो ।  

उपलर्ब्ि 

तवत्तीय पह ुँच सम्ितन्त्ध अन्त्िरतक्रया सम्पन्त्न पश्चाि सहभागीहरुमा तनम्न तसकाई उपितब्ध भएको तथयो । जनु यस 

प्रकार रहकेो छः 

 तवत्तीय पह ुँचमा सहजिा कायम भएको, 

 ऋण वा कजाि प्रवाह प्रतक्रयाको िारेमा जानकारी भएको, 
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 तवत्तीय सािरिा अतभवतृि भएको, 

 तवत्तीय समावेशीकरणमा सहयोग पगुेको, 

 कजािको िातग चातहने आवश्यक प्रतक्रया िथा कागजािहरुको िारेमा अवगि भएको । 

र्नश्कषि 

मिुकुमा एक चौथाइ जनसंख्या गरीिीको रेिामतुन रहकेो छ । गरीिीिाट मकु्त गनि तवत्तीय सािरिा र चेिना 

अपररहायि छ । उतचि तवत्तीय तशिािे मार उद्यम व्यवसायका सम्भातवि जोतिम न्त्यनूीकरण गनि सतकन्त्छ । तवत्तीय 

समावेशीकरण, तवत्तीय सािरिा र तवत्तीय पह ुँच एक अकािका पररपरूक ह न ्राज्यिे पररकल्पना गरेको समावेशी 

आतथिक वतृि यी तवर्यवस्िकुो अन्त्िरघोिनिाट मार सम्भव ह ने दतेिन्त्छ । तवत्तीय सेवामा नागररकको पह ुँच पगु्न 

तवत्तीय संस्थाहरुको तवस्िार ह नकुो साथै तवत्तीय उपकरणहरुको उपिब्धिा ह न ुआवश्यक छ । नागररकमा तवत्तीय 

सेवाको उपयोग गने चाहना र आवश्यकिा दिैु ह न ुपदिछ । अथािि तवत्तीय पह ुँच सतुनतश्चि ह न तवत्तीय सेवाको आपतूिि 

र माग दिैु पि सदुृढ ह न जरुरी छ । 

६.१.६ उपर्ुि प्रर्वर्ि हस्िान्ििण  

उपयकु्त प्रतवतधको प्रयोगिे गणुस्िरीय वस्ि ुउत्पादन ह नकुो साथै उत्पादकत्वमा समेि वतृि ह न्त्छ । यस्िा प्रतवतधहरू 

कम मूल्यमा सतजिै उपिब्ध, प्रयोग गनि सरि, ममिि गनि सतजिो, पाटिपजुािहरू सतजिै उपिब्ध ह ने, प्रयोग गनि 

तवशेर् सीपको आवश्यकिा नपने िथा िचकदार प्रकृतिका ह न्त्छन ्। आधतुनक एवं उपयुक्त प्रतवतधको प्रयोगिफि  

अग्रसर भई परम्परागि रुपमा तजतवकोपाजिनको िातग सञ्चातिि आयआजिनका कायिक्रमहरू तिस्िारै 

व्यवसातयकिा िफि  उन्त्मुि ह दै गएको दतेिन्त्छ । यस नगरपातिकामा छनौट भएका उद्यमीहरुिाई उद्यमको प्रकृति 

अनसुारको उपयकु्त प्रतवतधहरु िघ ुउद्यमी समहूमा हस्िान्त्िरण गररएको तथयो । ५३ जना उद्यमीहरुिे िरकारी िेिीको 

छनौट गरेकोिे िरकारी िेिी गदाि त्यसमा प्रयोग गररने कृतर् मोटर (तफतटङ्गस र पाईप समेि) र स्प्रेयर ट्यांकी, डि 

कुसन िनाउने १० जना उद्यमीहरुिाई तसिाई मेतसन र ईन्त्टरिक मेतसन, माछा तकनिेच गने ७ उद्यमीहरुिाई 

साईकि, होटेि व्यवसाय गने एक जना उद्यमीिाई ग्याुँस चलु्हा सेट हस्िान्त्िरण गररएको तथयो । प्रतवतधहरुको 

हस्िान्त्िरण ब्यतक्तगि रुपमा नभई िघ ुउद्यम समहूमा गररएको तथयो । 

६.२ स्ििोन्नर्ि िार्लम अन्िगिि सञ्चार्लि र्क्रर्ाकलापहरु 

६.२.१ र्सलाई कटाई िार्लम 

तसिाई कटाई सम्वतन्त्ध सीप तवकास िातिम तिई व्यवसाय सरुु गरररहकेा उद्यमीहरुका िातग स्िरोन्त्निी िातिम 

प्रदान गरर व्यवसायिाई व्यवतस्थि र गणुस्िर यकु्त सामाग्री उिपादनका िातग सहयोग गने र उतनहरुको 

व्यावसायिाइ अझ राम्रो र प्रभावकारी रुपमा संचािन गनि सहयोग पयुािउने, िगुा िनाउनको िातग तडजाइन 

अनसुारको कपडाको पतहचान गनि सक्ने, तसिाई कटाई िातिमको िातग आवश्यक सामग्रीहरु िारे पररतचि ह ने, 

हािे टाुँकाहरु िारे जानकारी हातसि गरी कुन टाुँका कहाुँ प्रयोग गने भन्त्ने थाहा ह ने, िुगा तसउन आवश्यक पने 

शरररको भागहरुको तठक िवरिे नाप तिने जानकारी भई सो को तडजाईन कोनि सक्ने, ग्राहकको अडिर अनसुार नाप 

तिई तडजाइनदार कुिाि सरुुवाि, तडजाइनदार ब्िाउज, वान तपस डे्रस आतद ियार गने, ग्राहकको अडिर अनुसार नाप 

तिई टप्स, िेतडज पाइन्त्ट, ओपन सटि, इष्टकोट आतद ड्रातफ्टङ्ग, कतटङ्ग, पेतष्टङ्ग, तसिाई गनि िथा आवश्यक टाुँक 
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ह क रािी ियार गने, िगुाहरु ियार गरी सोको तफतनतसङ, आईरन र प्यातकंग समेि गनि सक्ने अतभप्रायिे वडा नं. 

३ का िघ ुउद्यमीहरुको िातग तमति २०७७ चैर २० गिे दतेि २०७८ िैशाि १९ गिेसम्म ३० तदने तसिाई कटाई 

िातिम सञ्चािन गररएको तथयो । यो िातिम सम्पन्त्न भए पश्चाि उद्यमीहरुिे तवतभन्त्न नयाुँ नयाुँ तडजाईनको 

कपडाहरुको तसिाई गनि पोख्ि ह ने अपेिा गररएको तथयो ।  

उपलर्ब्ि 

यस तसिाई कटाई स्िरोन्त्नति िातिम सम्पन्त्न पश्चाि सहभागीहरुमा तनम्नकुराहरु तसकाई भएको पाईयो । जनु यस 

प्रकार रहकेो छः 

 मतहिाहरुको रोजगारीमा ितृि भई उनीहरुको जीवनमा सकारात्मक पररवििन भएको, 

 िगुा िनाउनको िातग तडजाइन अनसुारको कपडाको पतहचान गनि सक्ने भएको, 

 तसिाई कटाइ िातिमको िातग आवश्यक सामग्रीहरु िारे पररतचि भएको, 

 हािे टाुँकाहरु िारे जानकारी हातसि गरी कुन टाुँका कहाुँ प्रयोग गने भन्त्ने थाहा भएको, 

 िगुा तसउन आवश्यक पने शरररको भागहरुको तठक िवरिे नाप तिने जानकारी भई सो को तडजाईन 

कोनि सक्ने भएको, 

 ग्राहकको अडिर अनसुार नाप तिई तडजाइनदार कुिाि सरुुवाि, तडजाइनदार ब्िाउज, वान तपस डे्रस आतद 

ियार गनि सक्ने भएको, 

 ग्राहकको अडिर अनसुार नाप तिई टप्स, िेतडज पाइन्त्ट, ओपन सटि, इष्टकोट आतद ड्रातफ्टङ्ग, कतटङ्ग, 

पेतष्टङ्ग, तसिाई गनि िथा आवश्यक टाुँक ह क रािी ियार गने भएको, 

 िगुाहरु ियार गरी सोको तफतनतसङ, आईरन र प्यातकंग समेि गनि सक्ने भएको ।  

र्नश्कषि 

मिुकुमा २० प्रतिशि जति जनसंख्या अझ ैगररिीको रेिामतुन रहकेो छ । गररिीिाट मकु्त गनि उद्यमतशििा तवकास 

िातिम र सीप तवकास िातिम अपररहायि रहकेो दतेिन्त्छ । सीप तवकास िातिम तिई उद्यम व्यवसाय सञ्चािन गद ै

आएका उद्यमीहरुिाई स्िरोन्त्नति िातिम माफि ि उद्यमीहरुको सीप िथा िमिामा थप तवकास गरी उद्यम व्यवसाय 

सञ्चािनमा थप योगदान गरी थप आम्दानी आजिनमा सहयोग गरी गररिी न्त्यनूीकरण गनि सतकन्त्छ । उद्यम व्यवसाय 

सरुु गरररहकेा उद्यमीहरुका िातग स्िरोन्त्निी िातिम प्रदान गरर उद्यम व्यवसायिाई व्यवतस्थि र गणुस्िर यकु्त सामाग्री 

उत्पादनमा सहयोग पगु्ने दतेिन्त्छ । 

६.२.१ समूहमा प्रर्वर्ि हस्िान्ििण  

व्यवसाय सञ्चािन गरररहकेा उद्यमीहरुिाई स्िरोन्त्नति िातिम प्रदान गरर व्यवसायिाई थप व्यवतस्थि र गणुस्िर 

यकु्त सामाग्री उत्पादन गनि िथा उतनहरुको व्यवसायिाइ अझ राम्रो र प्रभावकारी रुपमा सञ्चािनमा सहयोग पयुािउन 

समहूमा उपयकु्त प्रतवतध उपिब्ध गराई गणुस्िरीय वस्िकुो उत्पादनमा जोड तदन ुपदिछ । यस नगरपातिकाको वडा 

नं. ३ का तसिाई कटाई व्यवसाय सञ्चािन गद ैआएका १२ जना उद्यमीहरुको समहूमा तसिाई कटाई मेतसन 

हस्िान्त्िरण गररएको तथयो ।   



वार्षिक प्रगर्ि प्रर्िवेदन, २०७८ 

 

परोहा नगरपार्िका, िौकाहा, रौिहट (प्रदेश नं. २), नेपाि                                                                                       21 

७. कार्िक्रमका भौर्त्तक प्रगर्ि र्वविण 

 

क्र. स. र्क्रर्ाकलापहरू इकाई लक्ष्र् 
प्रगर्ि 

सङ्ख्र्ा 

सङ्ख्र्ात्मक र्वविण 

मर्हला पुरुष जम्मा दर्लि जनजार्ि 

अपांगिा 

भएका 

व्र्र्ि 

ब्राम्हण/ 

के्षत्री/ 

अन्र् 

मिेशी मुर्स्लम थारु 
र्ुवा 

(१६-४०) 

१ नर्ााँ लघु उद्यमी र्सजिना िर्ि   

१.१ तप.आर.ए. सम्पन्त्न वटा ९० १२० ९५ २८ १२३ ४६ ७४ ० ० १२० ३ ० ९५ 

१.२ घरधरुी सवेिण सम्पन्त्न (फाराम ए) जना ९० ११० ९५ १५ ११० ४२ ६७ ० १ ११० ० ० ११० 

१.३ 
सम्भाव्य िघ ुउद्यमीका रूपमा 

सहभागीहरूको छनौट(फाराम िी) 
जना ९० १०० ९० १० १०० ४२ ५७ ० १ ११० ० ० ११० 

१.४ 

मौजदुा उद्यमीहरू जो सम्भाव्य िघ ु

उद्यमीका रूपमा पतहचान भएका 

(फाराम सी)  

जना ५० ३० ३० ० ३० २६ ० ० ० ३० ० ० ३० 

१.५ 
ग्राहक वा िजार सवेिण सम्पन्त्न 

(फाराम डी) 
वटा ० १५                       

१.६ 
सीप िथा उपयकु्त प्रतवतध सवेिण 

सम्पन्त्न (फाराम ई) 
जना ५० ३० ३० ० ३० २६ ० ० ० २६ ४ ० ३० 

१.७ श्रोि सवेिण सम्पन्त्न (फाराम एफ) वटा                           

१.८ 
वािावरण परीिण सम्पन्त्न (फाराम 

जी) 
वटा                           
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१.९ 

िघ ुउद्यम समहूमा िघ ुउद्यमीको 

सङ्ख्या र िघ ुउद्यमी समहूको 

सङ्ख्या 

जना/वटा ९० ९०।९ ८० १० ९० ३९ ५० ० १ ९० ० ० ९० 

२. 

उद्यमशीििा तवकास िातिम 

(टोपे/टोसे िातिम) तिने उद्यमीहरूको 

सङ्ख्या 

जना ९० ९० ८० १० ९० ३९ ५० ० १ ९० ० ० ९० 

२.१ 
व्यावसातयक योजना ियार गरेको 

सङ्ख्या 
वटा ९० ९० ८० १० ९० ३९ ५० ० १ ९० ० ० ९० 

२.२ 

प्रातवतधक सीप तवकास िातिम तिने 

िघ ुउद्यमीहरूको सङ्ख्या (सीप 

तवकास िातिमको छुट्ट ैतववरण संिग्न 

गने यहां सङ्ख्या मार उल्ििे गने) 

जना ९० ७१ ६१ १० ७१ ३२ ३८ ० १ ७१ ० ० ७१ 

२.३ िघ ुकजाि तिएका उद्यमीको सङ्ख्या जना ९० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

२.४ 
प्रतवतध सहयोग प्राप्त भएका िघ ु

उद्यमीको सङ्ख्या 
जना ९० ७१ ६१ १० ७१ ३२ ३८ ० १ ७१ ० ० ७१ 

२.५ 
िजारीकरणमा सहयोग प्राप्त गरेका 

िघ ुउद्यमीको सङ्ख्या 
जना ९० ९० ८० १० ९० ३२ ५७ ० १ ९० ० ० ९० 

२.६ नयाुँ उद्यमीहरूको सङ्ख्या जना ९० ७१ ६१ १० ७१ ३२ ३८ ० १ ७१ ० ० ७१ 

२.७ 
नयाुँ उद्यमीहरूको सङ्ख्या (वैदतेशक 

रोजगारिाट फतकि एका)  
जना ० २ ० २ २ ० २ ० ० २ ० ० २ 

२.८ 
नयाुँ उद्यमीहरूको सङ्ख्या (स्वदशेमा 

रोजगार गमुाएकाहरू) 
जना ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

२ स्ििोन्नर्ि सहर्ोग सम्बन्िी कृर्ाकलापहरू  
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२.१ 
टोई/टोजे िातिम तिने िघ ु

उद्यमीहरूको सङ्ख्या 
जना ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

२.२ 

िघ ुउद्यमीहरूको िातग प्रदान गररने 

सहयोगको िातग आवश्यकिा 

तवशे्लर्ण गररएका िघ ुउद्यमीको 

सङ्ख्या 

जना ५० ३० ३० ० ३० २६ ० ० ० २६ ४ ० ३० 

२.३ 
व्यवसाय परामशि सहयोग तिने िघ ु

उद्यमीहरूको सङ्ख्या 
जना ५० ३० ३० ० ३० २६ ० ० ० २६ ४ ० ३० 

२.४ 

व्यावसातयक योजना पररमाजिन िथा 

पनुःसमीिा गन ेिघ ुउद्यमीहरूको 

सङ्ख्या 

जना ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

२.५ 
पनुिािजगी िथा एडभान्त्स िातिम 

(advance) तिनेको सङ्ख्या 
जना ५० १२ १२ ० १२ ११ ० ० ० ११ १ ० १२ 

२.६ 
प्रतवतध प्राप्त गने िघ ुउद्यमीको 

सङ्ख्या 
जना ५० १२ १२ ० १२ ११ ० ० ० ११ १ ० १२ 

२.७ 
स्िरोन्त्नति सहयोग प्राप्त गने जम्मा िघ ु

उद्यमीको सङ्ख्या 
जना ५० १२ १२ ० १२ ११ ० ० ० ११ १ ० १२ 

२.८ 
स्िरोन्त्नतििाट तसजिना भएको जम्मा 

रोजगारी सङ्ख्या 
जना ५० १२ १२ ० १२ ११ ० ० ० ११ १ ० १२ 

३ रुग्ण उद्यमीलाई पुनःसकृर् बनाउन गरिने कृर्ाकलापहरू (रूग्ण ि र्नस्कृर् उद्यमीहरूका लार्ग मात्र) 

३.१ 
उद्यमशीििा तवकास पनुिािजगी 

िातिम प्राप्त गनहेरूको सङ्ख्या 
जना ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
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३.२ 
व्यावसातयक परामशि सेवा प्राप्त 

गनेहरूको सङ्ख्या 
जना ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

३.३ 
व्यावसातयक योजना पनुराविोकनमा 

सहयोग प्राप्त गनेको सङ्ख्या 
जना ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

३.४ 

सीप तवकास पनुिािजगी/एडभान्त्स 

िातिम प्राप्त गनकेो सङ्ख्या (तवस्ििृ 

तववरण छुट्टैपशे गन े

जना ५० १२ १२ ० १२ ११ ० ० ० ११ १ ० १२ 

३.५ 

प्रतवतध सहयोग प्राप्त गनेको सङ्ख्या 

(भैरहकेा रुग्ण िघ ुउद्यमीहरूका िातग 

मार) 

जना १० १२ १२ ० १२ ११ ० ० ० ११ १ ० १२ 

४ बजाि सम्बर्न्िि सहर्ोग (नर्ााँ भइिहेका र्वद्यमान लघु उद्यमीका लार्ग) 

४.१ 

िेवतिङ र ब्रातन्त्डङ सहयोग प्राप्त 

उद्यमीको सङ्ख्या (नयाुँ िघ ु

उद्यमीहरूका िातग मार) 

जना ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

४.२ 
जम्मा िजारीकरण सहयोग पाएका 

नयाुँ िघ ुउद्यमीहरू 
जना ९० ९० ८० १० ९० ३९ ५० ० १ ९० ० ० ९० 

४.३ 

स्थिगि अनगुमन भ्रमण गरेका 

भइरहकेो िघ ुउद्यमीहरूको सङ्ख्या 

(भइरहकेा िघ ुउद्यमीहरूका मार) 

जना ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

४.४ 

िेवतिङ  र  ब्रातन्त्डङ  सहयोग  प्राप्त 

उद्यमीको सङ्ख्या (भईरहकेा िघ ु

उद्यमीहरूका िातग मार ) 

जना ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
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४.५ 

वजारीकरण सम्िन्त्धी िातिम िथा 

अन्त्य सचूना प्राप्त उद्यमीहरूको 

सङ्ख्या (भईरहकेो िघ ुउद्यमी) 

जना ९० ९० ८० १० ९० ३९ ५० ० १ ९० ० ० ९० 

४.६ 
जम्मा िजारीकरण सहयोग पाएका 

तवद्यमान िघ ुउद्यमीहरू 
जना ९० ९० ८० १० ९० ३९ ५० ० १ ९० ० ० ९० 

५ साझा सुर्विा केन्र (उद्यम घि) सम्बर्न्िि सहर्ोग 

५.१ 

नयाुँ साझा सतुवधा केन्त्र स्थापना 

भएको सङ्ख्या र िाभातन्त्वि नयाुँ 

िघ ुउद्यमीहरू 

वटा/जना ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

६ लघु र्विसाँग सम्बर्न्िि सूचना 

६.१ 
नयाुँ स्थापना भएको सहकारी र 

सदस्यहरूको सङ्ख्या 
वटा/जना ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

६.२ 
ऋण प्राप्त गन ेिघ ुउद्यमीहरूको 

सङ्ख्या 
जना ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

६.३ 
पतहिो पटक ऋण प्राप्त गन ेनयाुँ िघ ु

उद्यमीहरूको सङ्ख्या 
जना ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

६.४ 

पतहिो पटक ऋण प्राप्त गन ेिघ ु

उद्यमीहरूिे प्राप्त गरेको ऋण रकम 

(रु.)  

रु ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

६.५ 
दोहोर् याएर  ऋण  प्राप्त  गने िघ ु

उद्यमीहरूको सङ्ख्या 
जना ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
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६.६ 

दोहोर् याएर ऋण प्राप्त गन ेिघ ु

उद्यमीहरूिे प्राप्त गरेको ऋण रकम 

(रु.) 

रु ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

६.७ 
ऋण प्राप्त गनेको िघ ुउद्यमीहरूको 

सङ्ख्या 
जना ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

६.८ जम्मा प्राप्त ऋण रकम (रु.)  रु ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

७ अन्र् 

७.१ 
रोजगारी तसजिना (नयाुँ िघ ुउद्यमी 

तसजिनािाट)  
जना ९० ७१ ६१ १० ७१ ३२ ३८ ० १ ७१ ० ० ७१ 

७.२ 
थप रोजगारी तसजिना ( स्िरोन्त्नति 

सहयोग माफि ि)  
जना ५० १२ १२ ० १२ ११ ० ० ० ११ १ ० १२ 

७.३ 
गररिीको रेिािाट िातहररएका िघ ु

उद्यमीहरूको सङ्ख्या 
जना                           

 

८. कार्िक्रमको र्वत्तीर् प्रगर्ि र्वविण 

 

क्र.सं. क्रक्रयाक्लाप 
काययक्रमको 

कुल बजेट 

छुट्याईएको 

बजेट प्रक्रिशि 

छुट्याईएको 

बजेट रकम रु. 
खर्य रकम रु. 

खर्य 

प्रक्रिशि 

बााँकी बजेट 

रकम रु. 

बााँकी बजेट 

प्रक्रिशि 
कैक्रियि 

१ नयााँ लघु उद्यमी क्रसजयना ििय  

१.१ 
उद्यम विकासका लावि सामाविक 

परिचालन 
२२६०००० 

३ ६७८०० ६२८४० ९२.६८ ४९६० ७.३२ 
  

१.२ 
उद्यमविलता विकास तावलम 

(एस.आई.िाई.वि.) 
९ २०३४०० २०३४०० १००.०० ० ०.०० 
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१.३ प्राविविक सीप विकास तावलम ३७ ८३६२०० ५८९२०० ७०.४६ २४७००० २९.५४   

१.४ प्रविवि हस्तान्तिण १८ ४०६८०० ४१७६८६ १०२.६८ -१०८८६ -२.६८   

१.५ वित्तीय सिेामा पह ुँच ४ ९०४०० ७८६०० ८६.९५ ११८०० १३.०५   

१.६ ििािीकिणमा सहयोि ५ ११३००० ११२९५० ९९.९६ ५० ०.०४   

१.७ सहिकताा परिचालन २४ ५४२४०० ५२४८६८ ९६.७७ १७५३२ ३.२३   

जम्मा बजेट रकम रु. (क) २२६०००० १०० १०० १९८९५४४ ८८.०३ २७०४५६.०० ११.९७   

२ लघु उद्यमीको स्िरोन्नक्रि ििय  

२.१ 
उद्यमीहरुको स्तिोन्नवत (पनुतााििी 

एिं एडिान्स सीप विकास तावलम) 
५००००० १०० ५००००० १९८७०० ३९.७४ ३०१३०० ६०.२६   

२.२ समूहमा प्रविवि हस्तान्तिण १४०००० १०० १४०००० ८७४०५.५ ६२.४३ ५२५९४.५ ३७.५७   

जम्मा बजेट रकम रु. (ख) ६४०००० १०० ६४०००० २८६१०५.५ ४४.७० ३५३८९४.५ ५५.३०   

कुल जम्मा बजेट रकम रु. (क)+(ख) २९००००० १०० २९००००० २२७५६४९.५ ७८.४७ ६२४३५०.५ २१.५३   

 

 

 

 



वार्षिक प्रगर्ि प्रर्िवेदन, २०७८ 

 

परोहा नगरपार्िका, िौकाहा, रौिहट (प्रदेश नं. २), नेपाि                                                                                       28 

७. कार्िक्रमका चुनौिीहरु 

 सम्भाव्य उद्यमीको छनौटमा राजनीतिक हस्ििेप ह न,ु 

 कायिक्रम सञ्चािनको िातग प्रशासतनक िचिको अभाव, 

 कायिक्रमको समग्र पिको िारेमा ज्ञानको कमी, 

 उत्पादनमा गुणस्िरीयिा कायम गनुि, 

 उद्यमीको तववरण ईन्त्री गनि प्रतवतधको अभाव, 

 उत्पातदि वस्िकुो िजारमा पह ुँच कायम नह न,ु 

 िजारमा प्रतिस्पधाि गनि नसक्न,ु 

 उद्यमीिे उद्यम व्यवसायिाई तनरन्त्िरिा नतदन ु। 

८. कार्िक्रमका अवसि 

उद्यमशीििािाई उत्पादनको महत्वपूणि साधनको रुपमा हरेरन्त्छ । स्थानीय स्िर दतेि नै उत्पादन र उत्पादकत्व वतृि 

िथा रोजगारी तसजिना गरी रातष्ट्रय अथििन्त्रिाई गतितशििा प्रदान गनि उद्यमी िथा उद्यमशीििाको तवकास 

अपररहायि रहकेो छ । कोरोना महामारीका कारण रोजगार तवतहन भई िेरोजगारहरुको संख्यामा उल्िेख्य वतृि भएको 

दतेिन्त्छ । िढदो िेरोजगारी समस्यािाई सम्िोधन गनि, जीतवकोपाजिनमा सहयोग गनि, न्त्यनू आयस्िर भएकाहरुको 

आतथिक आम्दानीमा वतृि गनि, गररिी तनवारण गनि िथा िेरोजगार यवुाहरुिाई स्थानीय स्िर मै रोजगारीको 

सतुनतश्चििा गनि राज्यका िीनै िहका सरकारहरुिे िागि साझेदारीमा स्वरोजगार ह न चाहने िथा रोजगारी गमुाउने 

िेरोजगार यवुाहरुिाई ितिि गरी स्थानीय स्िरमा उपिब्ध श्रम, श्रोि साधन, पूुँजी र प्रतवतधको उपिब्धििाको 

आधारमा गररिी तनवारणका िातग िघ ुउद्यम तवकास कायिक्रमका माध्यमिाट तवतभन्त्न तकतसमका सीपमिूक, 

रोजगारमिूक, व्यवसातयक िथा प्रातवतधक िातिमहरु तदई दि, सिम र उत्पादनशीि जनशतक्त उत्पादन गने िफि  

ध्यान तदन ुपदिछ । स्थानीय स्िरमा नै नयाुँ नयाुँ उद्यम व्यवसायको पतहचान िथा तवकास र उत्पादन िथा उत्पाकत्व 

वतृि गरी रोजगारी सजृना गनुि पने दतेिन्त्छ । उद्यम व्यवसाय गनि चाहने यवुाहरुिाई उत्पादनशीि व्यवसातयक 

योजनाको आधारमा तिउुँ पूुँजीको रुपमा िागि साझेदारीमा अनदुान वा सह तियि पणूि ऋण सतुवधाको 

उपिब्धििाको माध्यमिाट उद्यम िथा व्यवसायको तवकास गरी थप रोजगारी वा स्वरोजगारका अवसर सजृना गनुि 

पने दतेिन्त्छ । 
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अनुसूची-१ 

उद्यमी, उद्यम ि उद्यमी समूहको नाम ि ठेगाना 

 

क्र.स.ं उद्यमीको नाम उद्यमी समूहको नाम र ठेगाना उद्यमको नाम कैक्रियि 

१ िामईश्वि प्रसाद कुििाहा माुँ लक्ष्मी लघु उद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

२ मोतीलाल प्रसाद यादि माुँ लक्ष्मी लघु उद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

३ िाकेि महतो माुँ लक्ष्मी लघु उद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

४ िन्िु देिी कुििाहा माुँ लक्ष्मी लघु उद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

५ िवनता देिी कुििाहा माुँ लक्ष्मी लघु उद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

६ अवमिखा देिी कुििाहा माुँ लक्ष्मी लघु उद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

७ विवनता कुमािी कुििाहा माुँ लक्ष्मी लघु उद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

८ िािकुमािी देिी साह माुँ लक्ष्मी लघु उद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

९ सवुनता देिी साह माुँ लक्ष्मी लघु उद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

१० िाम िचन िाम माुँ लक्ष्मी लघु उद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

११ सिोि साह कानु ओम िान्ती लघु उद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

१२ विििा देिी कुििाहा ओम िान्ती लघु उद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

१३ िन्मन्ती देिी कुििाहा ओम िान्ती लघु उद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

१४ वनमाला देिी कुििाहा ओम िान्ती लघु उद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

१५ पनुम देिी यादि ओम िान्ती लघु उद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

१६ सवुनता देिी साह ओम िान्ती लघु उद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

१७ संिीता देिी कुििाहा ओम िान्ती लघु उद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

१८ सविता देिी साह ओम िान्ती लघु उद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

१९ भित महतो  ओम िान्ती लघु उद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

२० िािा कुमािी महतो ओम िान्ती लघु उद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

२१ सवुनता देिी कुििाहा हनुमान लघ ुउद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

२२ ननलुाल िाय यादि हनुमान लघ ुउद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

२३ वदनेि महतो कोईिी हनुमान लघ ुउद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

२४ िाम प्रिेि िाय यादि हनुमान लघ ुउद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

२५ खिुीलाल चौिवसया हनुमान लघ ुउद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   
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२६ सन्झा देिी साह तेली हनुमान लघ ुउद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

२७ िमाविला देिी कुििाहा हनुमान लघ ुउद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

२८ िायत्री देिी साह हनुमान लघ ुउद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

२९ अंचला देिी कुििाहा हनुमान लघ ुउद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

३० चन्राकला देिी यादि हनुमान लघ ुउद्यमी समूह, पिोहा-७ तिकािी खेती   

३१ वमन्का देिी पटेल अनमोल लघु उद्यमी समूह, पिोहा-८ ईम्िोडिी   

३२ लवलता देिी िैठा अनमोल लघु उद्यमी समूह, पिोहा-८ ईम्िोडिी   

३३ वकिनुित्ती देिी िैठा अनमोल लघु उद्यमी समूह, पिोहा-८ ईम्िोडिी   

३४ रिना देिी िाम अनमोल लघु उद्यमी समूह, पिोहा-८ ईम्िोडिी   

३५ ओिवमला देिी िैठा अनमोल लघु उद्यमी समूह, पिोहा-८ ईम्िोडिी   

३६ अमरिता देिी पटेल अनमोल लघु उद्यमी समूह, पिोहा-८ ईम्िोडिी   

३७ िन्िु देिी िाम अनमोल लघु उद्यमी समूह, पिोहा-८ ईम्िोडिी   

३८ लवलता देिी िाउत अनमोल लघु उद्यमी समूह, पिोहा-८ ईम्िोडिी   

३९ वमिा देिी िाउत अनमोल लघु उद्यमी समूह, पिोहा-८ ईम्िोडिी   

४० सवुनता देिी िाउत अनमोल लघु उद्यमी समूह, पिोहा-८ ईम्िोडिी   

४१ सिस्िती देिी िाउत सिस्िती लघु उद्यमी समूह, पिोहा-८ डल कुसन िनाउने   

४२ संिीता देिी ठाकुि सिस्िती लघु उद्यमी समूह, पिोहा-८ डल कुसन िनाउने   

४३ रुिी देिी साह तेली सिस्िती लघु उद्यमी समूह, पिोहा-८ डल कुसन िनाउने   

४४ विता देिी ठाकुि सिस्िती लघु उद्यमी समूह, पिोहा-८ डल कुसन िनाउने   

४५ पाििती देिी मवुखया सिस्िती लघु उद्यमी समूह, पिोहा-८ डल कुसन िनाउने   

४६ सविता देिी साह सिस्िती लघु उद्यमी समूह, पिोहा-८ डल कुसन िनाउने   

४७ कृष्णा देिी पटेल सिस्िती लघु उद्यमी समूह, पिोहा-८ डल कुसन िनाउने   

४८ वपंकी देिी साह सिस्िती लघु उद्यमी समूह, पिोहा-८ डल कुसन िनाउने   

४९ िामापवत मवुखया सिस्िती लघु उद्यमी समूह, पिोहा-८ डल कुसन िनाउने   

५० िन्मन्ती देिी मवुखया सिस्िती लघु उद्यमी समूह, पिोहा-८ डल कुसन िनाउने   

५१ िामकली देिी मवुखया विश्वकमाा लघु उद्यमी समूह, पिोहा-८ तिकािी खेती   
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