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One&All को जााँच प्रक्रिया तथा मापदण्ड  
Lansing के्षत्रको लागि समावेशी उद्यमशीलता 

 

जााँच प्रक्रिया 
LEAP ले Capital Region Small Business Development Center (SBDC राजधानी क्षते्रको लघु 
व्यवसाय ववकास केन्द्र),  Michigan Economic Development Corporation (मिमिगन आर्थिक 
ववकास संस्थान), Capital Area United Way (CAUW राजधानी क्षेत्र संयुक्त िागि), Capital Area 
Michigan Works, (CAMW! मिमिगनको राजधानी क्षेत्रको रोजगारी केन्द्र), Peckham, Refugee 
Development Center (RDC िरणाथी ववकास केन्द्र), The Fledge, Beyond our Barriers (BOB  

अवरोध भएकाहरूका लार्ग अवसर) का प्रतततिगि र साथै ववभिन्ि खालका ियााँ सङ्िठि तथा ठूला 
व्यवसायका सरोकारवालाहरू िएको एउटा बहु इकाई जााँच सभमतत बिाएको छ । 

जााँच सभमततल ेचालू आिारमा आवेदिहरू जााँच गरेर आवेदकहरूलाई प्रततक्रिया ददिेछ । उिीहरूको 
भसफाररसको आिारमा, आवदेकहरूलाई पदहलो चरणको िामावलीमा छिौट िररिेछ र Refugee 
Development Center (िरणाथी ववकास केन्द्र) वा the Fledge मा प्रत्यक्ष अन्तवाातााका लागि बोलाइिेछ 
(भिडडयो कन्फरेन्स वा फोि माफा तको ववकल्प उपलब्ि हुिेछ) ।  One&All को प्रत्येक दईु मदहिे 
कायािमका लागि 25 जिासम्म आवेदकहरू छिौट िररिेछ ।  

आवेदि छिौटसम्बन्िी मापदण्ड 
जााँच सभमततल ेचालू आिारमा आवेदिहरू जााँच ििेछ र तिम्ि मापदण्डको आिारमा प्रत्येक आवेदकको 
छिौट हुि सम्िाविा मूल्याङ्कि ििेछ:  

● One&All क  ल गि आवेदकको उपयुक्तत : योग्य आवेदकल ेक्रक त आफ्िो व्यवसायको 
अध्ययिसम्बन्िी चरण (योजिामा काम ििा सक्रकन्छ क्रक सक्रकाँ दैि िन्िे आकलि) पूरा िरेको हुिु 
पदाछ वा त आवेदकसाँि आफूले चाहेको बजारमा केही पकडको साथमा पदहल्य ैदेखख कुिै 
उत्पादि वा सेवा हुिु पदाछ, आवदेकले केही चुिौतीहरूमा काम िरेको हुिु पदाछ र व्यापारको 
पदहलो उदेश्य प्राप्त िरेको हुिु पदाछ ।  

● बज रको अवसर: आवेदकको मौजुदा व्यवसाय वा व्यवसायको योजिा यस्तो खालको हुिु पछा 
जसमा बढ्िे, सम्िाववत ग्राहकको समस्या समािाि िरेर साथाक बन्िे र आम्दािी भसजािा ििे 
सम्िाविा हुन्छ ।  

● प्रततबद्धत :  आवेदकले िवीि सोचको साथमा कम्पिी सुरु ििे वा ववस्तार ििे चिुौततपूणा काया प्रतत 
लििशीलता र प्रततबद्िता देखाउिु पदाछ । उिीहरू सफलतापूवाक कुिै समािाि ििेटेसम्म 
व्यवसाय पररवताि ििा, रूपान्तरण ििा, सुिार ििा वा बढाउि सबै खालका कामहरू ििे तयार 
हुिु पदाछ ।     
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● स मुद तयक प्रभ व: आवेदकसाँि यस्तो खालको व्यवसायको सोच हुिु पदाछ जसल ेसमय र श्रोत 
खचा िदै स्थािीय जीविशलैी सुिार िरेर समुदायलाई प्रततफल ददन्छ । 

● उत्प दन/सेव : आवेदकसाँि ग्राहकहरूलाई खररद ििा वा मिोरञ्जि भलि बाध्य िराउिे मुख्य 
उत्पादि वा सेवा हुिु पदाछ । 

● प्रववगधको प्रयोि: आवेदकले आफ्िो व्यवसायलाई सफल र प्रिावकारी बिाउिका तिम्म्त प्रववर्धलाई 
िोप्य सूत्रको रूपमा प्रयोग गरेर अगिकतम लाि भलएको हुिु पदाछ ।   

● आगथिक व्य वह ररकत : आवेदकसाँि आउिे जािे सबै खचा तियन्त्रण ििा सक्िे खालका ववत्तीय 
भसद्िान्तहरू हुिु पदाछ । आवेदक कम्पिील ेकसरी पसैा कमाउाँछ ििेर तका सङ्ित भसद्िान्त प्रस्तुत 
ििा सक्षम हुिु पदाछ । 

● क्षमता तथा सीपहरू: आवेदकल ेआफ्िो व्यवसाय माफा त एउटा सच्चा ववचारलाई अमभव्यक्त ििुा 
पदाछ । उिीहरूल ेआफू मागथ पूणा ववश्वास देखाउिु पदाछ र आफ्िा स्पष्ट मूल्य मान्यताहरू 
अिुसारको व्यवहार देखाउिु पदाछ । 

 

 

 


