गरिवी निवािणका लागग लघु उद्यम ववकास काययक्रम सञ्चालि निर्दे शिका, २०७७
अिुसूची -४
(र्दफा १२ को उपर्दफा (१), (२) ि र्दफा १३ सँग सम्बन्धित)

सेवा प्रदायक संस्थाको काययवववरण तथा आशयपत्र
१. सामाधय जािकािी
१.१ परियोजिाको िीर्यक
१.२ परियोजिाको स्थािीय तह/न्जल्ला/प्रर्दे ि
१.३ संस्थाको िाम
१.४ संक्षिप्त िाम कुिै छ भिे
१.५ संस्थाको कािूिी अवस्था

१.६ सम्पकय ववविण जस्तै : सम्पकय व्यन्तत,
ठे गािा, फोि, फ्यातस, इमेल

१.७ र्दताय भएको शमनत, र्दताय गरिएको कायायलयको िाम,

जस्तै समाज कल्याण परिर्र्द, न्जल्ला प्रिासि कायायलय,
कम्पिी िन्जरिाि कायायलय आदर्द
१.८ काम सुरू गिे को शमनत

१.९ र्दताय िवीकिणको अन्धतम शमनत
२. सेवा प्रर्दायक संस्थाको उद्र्दे श्य तथा िमता
२.१ वविािमा उल्लेखित संस्थाको प्रमुि उद्र्दे श्यहरू

समावेि गिे (संस्थाको वविािको प्रनतशलवप संग्लि गिे)
२.२ संस्थाको योग्यता (जस्तै: कृवर्मा, विमा, पययटिमा,
सेवामा आिारित उद्यमहरूको ववकासमा िेत्रमा)

२.३ काययक्रम व्यवस्थापि निर्दे शिका (संस्था छिौट पनछ
हे रििे)

२.४ संस्थामा िहेको लैङ्गगक ि सामान्जक समावेिीकिणको
अवस्था (जस्तै : कमयचािी भिायमा, कमयचािीको
न्जम्मेवािीमा, लाभािं ववतिणमा आदर्द)

िान्रिय/न्जल्ला
गैि सिकािी संस्था/फमय

२.५ संस्थाको कनत जिा कमयचािी या सर्दस्यहरूले

उद्यमिीलमा/लघु उद्यम ववकासको माध्यमबाट गरिवी

निवािणको लागग ताशलम प्राप्त तथा अिुभव हाशसल गिे का
छि ् ? कनत जिा कमयचािीको उद्यम ववकास सहजकताय
या अगिकृतको रूपमा काम गिे को अिुभव छ ?

२.६ ववगतमा संस्थाले उद्यम ववकासको िेत्रमा के कनत
सफलता पाएको छ ?

२.७ ववगतमा संस्थाले र्दात ृ संस्थाहरूसँग या साझेर्दािीमा
काम गिे का संस्थाहरू (यदर्द भएमा लेख्न)े
३. ववगत कामको अिुभव
३.१

कामको

ककशसम

३.२

न्जल्ला

३.३

गाउँ पाशलका/

िगिपाशलका

३.४

लाभान्धवतहरू

जम्मा

३.५

३.६ कायय

३.७

३.८

प्रनतितमा

अववगि

श्रोत

हाशसल

मदहला

मदहला

गिे को

कोर्को

परिमाण

प्रनतितमा

३.९ पदहले काम गिे को ववशभधि संस्थाहरूको शसफारिस (कन्म्तमा ३ वटा) समावेि गिे ।
३.१० संस्थाको छोटकिी प्रनतवेर्दि तथा प्रगनत प्रोफाइल वा प्रकाशित भएको र्दस्तावेज कम्तीमा तीि वटा
बुझाउिु होला जसले संस्थाको सफलता हाशसल गिे को र्दे खिधछ ।

४. संस्थाको काययकािी सशमनतको संिचिा
४.१

४.२

व्यन्ततको शलङ्ग
िाम

४.३

जात-जिजानत

४.४

बोर्यमा िहे को पर्द

४.५

शििा योग्यता

४.६

४.७

अिुभव गिे को बर्य

न्जल्लामा काम

काम गिे को िेत्र ि

सम्बन्धित

गिी अिुभव प्राप्त
गिे का वर्यहरू

िोट : प्रस्ताववत परियोजिामा बोर्यका सर्दस्यहरू कमयचािी भएि काम गिय पाउिे छै ि ् ।

५. संस्थामा िहे का मािव श्रोतहरू
५.१

व्यन्ततको िाम

५.२

लैङ्गगक

५.३

जातजानत

५.४

बोर्यमा िहे को पर्द

५.५

5.६

५.७

योग्यता

िेत्र ि

काम गिी अिुभव प्राप्त

शििा

काम गिे का
अिुभव

गिे को बर्य

सम्बन्धित न्जल्लामा
गिे का वर्यहरू (वविेर्
न्जल्ला पनि)

६. परियोजिाका टोलीको संिचिा (यस प्रस्ताववत परियोजिा कायायधवयिका लागग )
६.१

व्यन्ततको
िाम

६.२

६.३

६.४

जिजानत

अिि
ु ासि

लैङ्गगक जात-

पेिागत

६.५

शििा-योग्यता

६.६ काम गिे का

६.७

गिे को वर्य

प्राप्त गिे का वर्यहरू (न्जल्ला

िेत्र ि अिुभव

न्जल्लामा काम गिी अिुभव
तोतिे)

७. एकै साथ शमलेि ि साझेर्दािीमा (Collaboration and Partnership)
७.१

७.२

७.३

साझेर्दािीमा काम गिे को

साझेर्दािीमा काम गिक
ुय ो

गिे को अवगि

एकै साथ शमलेि ि

संस्थाहरू

एकै साथ शमलेि ि
उद्र्दे श्य

८. ववत्तीय तथा अधय प्रणाली
८.१ बुक ककवपङ्ग प्रणाली/ववत्तीय/लेिा तथा प्रिासनिक प्रणाली

एकै साथ शमलेि काम

कैकफयत

८.२ यदर्द संस्था कि छुटको र्दायिामा पर्दयछ भिे छुटको प्रमाण पत्र ।
८.३ गत २ बर्यको अडर्ट प्रनतवेर्दिको साथ अडर्टिले दर्दएको दटका
दटप्पणी समेतको फोटो कवप पेि गिे ।

८.४ िन्जरिे िको प्रमाण पत्र ि सूचीत िम्बि समावेि गिे

८.५ व्यन्ततगत, प्रिासनिक ि ववत्तीय िीनत/निर्दे शिका (छिौटपनछ
प्रमाखणत गरििे छ )

८.६ ओभिहे र्को उपयोग बािे िणनिनत/निर्दे शिका
९. यदर्द संस्था कुिै पनि कािि
ू ी वववार्दमा पिे को भएमा सो को व्यहोिा िुलाउिु पिेछ ।
१०. मागथ लेखिएका सबै जािकािी सत्य छ भिी प्रमाखणत गर्दय छु ।
र्दस्तित .................................
िाम :
पर्द :
शमनत:

