
 

नेपाल सरकार                 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 

लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्िन केन्त्र 

र्रपरेुश्वर, काठमाडौ 
(सूचना प्रकाणित र्मर्तिः- २०७९।0६।१२) 

लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्िनका लार्ग प्रववर्ि हस्तान्त्तरि सम्बन्त्िी सूचना 

यस केन्त्रको आ.ब. २०७९/८० को बावषिक कायिक्रम एवं लघ,ु घरेल ु तथा साना उद्योग प्रवर्द्िन 
प्राववर्िक सहयोग तथा प्रववर्ि हस्तान्त्तरि कायिववर्ि, २०७९ बमोणिम सञ्चालनमा रहेका लघ ुउद्यम 
तथा घरेल ुतथा साना उद्योगको उत्पादन क्षमता अर्िववृर्द् गनिका लार्ग लागत साझेदारीमा प्रववर्ि 
प्राप्त गनि ईच्छुक प्रचर्लत कानून बमोणिम दताि िएका उद्योगहरुले यो सूचना प्रकाणित िएको 
र्मर्तले २१(एक्काइस) ददन र्िर कायािलय समयर्िर यस केन्त्रमा आवेदन पेि गनुिहनु यो सूचना 
प्रकाणित गररएको छ । आवेदनको ढााँचा, आवेदनसाथ पेि गनुिपने कागिात, पेि गने तररका तथा 
यस कायिक्रम सम्बणन्त्ि ववस्ततृ िानकारी यस केन्त्रको वेवसाइट www.mcsipc.gov.np को सूचना 
पाटीमा रहेको ववस्ततृ र्बवरिमा एवं यस केन्त्रबाट प्राप्त गनि सवकनेछ ।  

 

र्मर्त २०७९।०६।१२ मा प्रकाणित लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्िनका लार्ग प्रववर्ि 
हस्तान्त्तरि सम्बन्त्िी सूचनाको ववस्ततृ वववरि 

१)  लघ,ु घरेल ु तथा साना उद्योग प्रवर्द्िन प्राववर्िक सहयोग तथा प्रववर्ि हस्तान्त्तरि कायिववर्ि, २०७९ 
(यसपर्छ कायिववर्ि िर्नएको) यस केन्त्रको वेवसाइट www.mcsipc.gov.np को श्रोतहरु खण्डबाट 
हेनि र प्राप्त गनि सवकनेछ। 

२)  प्रववर्ि प्राप्त गनि ईच्छुक आवेदकले देहाय बमोणिम कागिातसवहत आवेदन पेि गनुिपनेछ। 

क) तपर्सलमा रहेको अनसूुणच-३ बमोणिमको ढााँचामा प्रस्ताव । 

ख) उद्योग दताि प्रमािपर (नवीकरि िएको र  संिोिन िएको िए उक्त प्रमािसवहत) 

ग) PAN/VAT दताि प्रमािपर, अर्डट ररपोटि र गत आर्थिक बषिको कर चकु्ता पर । 

ग) िेयरघनी संस्थापक सञ्चालकहरुको नागररकता । 

घ) उद्योगको तर्ि बाट आवेदन गनि अणततयारी प्रदान गरेको सञ्चालक सर्मर्तको बैठकको र्नििय । 
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च)  तपर्सलमा रहेको ढााँचा बमोणिम उद्योग दताि गने र्नकाय वा उद्योग रहेको सम्बणन्त्ित स्थार्नय 
तह वा वडा कायािलयको र्सर्ाररस पर । 

छ)  तपर्सममा रहेको ढााँचा बमोणिमको कबरु्लयतनामा ।  

ि)  स्वार्मत्व िएकाहरु अपाङ्ग, असक्त, एकल मवहला, दर्लत, िनिार्त छन ् िने त्यसको 
आर्िकाररताको प्रमाि । 

३)    आवेदकले प्राप्त गने प्रववर्िको लागतको कणम्तमा दि प्रर्तित रकम वा आवेदनसाथ पेि गरेको 
कबरु्लयतनामामा स्वलगानी गनि कवलु गरेको रकममध्ये िनु बढी हनु्त्छ, केन्त्रसाँग सम्झौता हनेु वखत 
केन्त्रले तोकेको िरौटी खातामा लागत सहिार्गता वापत उक्त रकम िम्मा गनुि पनेछ । प्रववर्ि 
आपूर्तिकतािबाट प्रववर्ि खररद गदाि उक्त रकम आपूर्तिकतािलाई िकु्तानी गररनेछ । कुनै कारिवि खररद 
हनु नसकेमा उक्त िरौटी रकम आवेदकको बैक खातामा वर्ताि गररनेछ । 

४) आवेदकले उपरोक्त आवेदन तथा कागिातहरु यस केन्त्रको इमेल ठेगाना 
ghareluprabidhi2079@gmail.com मा पठाउन सक्नेछ । यसरी इमेलमा आवेदन पठाउने 
आवेदकले सक्कल कागिातहरु सरुणक्षत राख्नपुनेछ र केन्त्रले माग गरेका वखत उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

५)  इमेलमार्ि त कागिातहरु पठाउाँदा Subject मा "Technology transfer application" िनी उल्लेख 
गनुिपनेछ। 

६)    इमेलमार्ि त कागिात पठाउाँदा सबै कागिातहरु स्क्यान गरी एउटै pdf र्ाईलमा संलग्न राखेर ईमेलमा 
attach गरी पठाउनपुनेछ । यसरी प्राप्त हनेु आवेदन दताि गरी आवेदकको ईमेलमा दताि नंबर तथा दताि 
र्मर्त पठाइनेछ ।  

७)   केन्त्रले हस्तान्त्तरि गने सम्िाववत प्रववर्िको सूची तपर्सलमा रहेको अनसूुणच-१ मा रहेको छ । 

८)   आवेदकले प्रस्तावमा उल्लेणखत र्बवरिहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख गनुिपनेछ ।साथै पठाएका कागिातहरु 
स्पष्ट बणुझने हनुपुनेछ । स्पष्ट निएका र्बवरि तथा कागिात उपर कारवाही गनि केन्त्र बाध्य हनेु 
छैन।  

९)  आवेदकहरु मध्ये लघ,ु घरेल ुतथा कम पुाँिी लगानी िएका एवं परम्परागत उद्योगहरु र कम रकमका 
प्रववर्िलाई छनौटमा प्राथर्मकता ददइनेछ ।  

१०)   यस सूचनामा उल्लेख िएका कुराहरु यसै बमोणिम हनुेछ र अन्त्य कुराहरुको हकमा प्रचर्लत 
कानून बमोणिम हनुेछ । 

११) थप िानकारीको लार्ग यस केन्त्रको टेर्लर्ोन नंबर ०१-५३५१५३८ मा वा यस केन्त्रका 
सूचना अर्िकारी श्री उमेिमान िोिीलाई मोबाइल नं ९७४१६६३६५८ मा सम्पकि  गनि 
सवकनेछ ।  

 

 

 

 



 

अनसूुची-३ 

(कायिववर्िको दर्ा ७ को (२) साँग सम्बणन्त्ित) 
र्नवेदकले पेि गनुिपने प्रस्तावको ढााँचा 

 

1= उद्योगको नामिः 
2= उद्योगको ठेगानािः णिल्ला.........................गा.पा/न.पा................................... 

वडा नं.......गाउाँ/टोल..................... 
टेर्लर्ोन नं...................................ईमेल:................................................ 

3= उद्योग दताि िएको  िए कायािलयिः..........................दताि नं............र्मर्तिः.......... 
4= उद्योगको वववरििः 

 (क) णस्थर पूाँिी : 
 (ख) चालू पूाँिी: 
 (ग) कूल पूाँिीिः  

 (घ) वावषिक उत्पादनको वकर्सम तथा पररमाििः 
 (ङ) रोिगारी सङतयािः 
 (च) उद्योगको वगीकरििः लघ/ुघरेल/ुसाना 

उत्पादनमूलक/कृवष तथा वन पैदावारमा आिाररत/पयिटन/ 

अन्त्य िए उल्लेख गने .............. 
५ माग गरेको मेणिन/औिार/उपकरिको वववरि 

 

क्रस 
मेणिन/औिार/उप

करिको नाम 
स्पेर्सवर्केसन इकाई पररमाि 

अनमुार्नत  

पाइने स्थान 
वा आपरु्ति 
कताि 

कैवर्यत 

मूल्य 
दर 

िम्मा 
मूल्य 

                  

                  

                  



६. माग गरेको मेणिन/औिार/उपकरिको उपयोग 

(यस खण्डमा माग गरेको प्रववर्ि (मेणिन/औिार/उपकरि) उद्योग/कामको लार्ग वकन उपयोगी छन ्? यी प्रववर्िको 
प्रयोग पश्चात के कस्ता सकारात्मक पररवतिन आउन सक्छन ्उल्लेख गने) 

 

 
 

७. सीप तथा दक्षता 
(यस खण्डमा माग गरेको प्रववर्ि (मेणिन/औिार/उपकरि) संचालन गने सीप तथा दक्षताको के कस्तो अवस्था छ, 
उल्लेख गने) 
 

 

 ८. अपाङ्ग, असक्त वा एकल मवहलाको प्रस्ताव िए 
अपाङ्ग, असक्त वा एकल मवहला हो िने आर्िकाररकताको प्रमाि पेि गने 

 

 
 

र्नवेदक 

दस्तखतिः 
नामिः 
पदिः 
र्मर्तिः   

उद्योगको नामिः 
उद्योगको छापिः- 
ईमेल ठेगानािः- 
मोबाईल नम्बरिः- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



र्सर्ाररस पर 

श्री लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्िन केन्त्र, 
र्रपरेुश्वर, काठमाडौँ । 

र्बषयिः प्रववर्ि हस्तान्त्तरिको लार्ग र्सर्ाररस। 

त्यस केन्त्रबाट र्मर्त .......................... मा .................... राविय दैर्नकमा प्रकाणित 
सूचना बमोणिम र्नम्न बमोणिमको लघ/ु  घरेल/ु साना उद्योगले प्रववर्ि हस्तान्त्तरिका लार्ग  र्सर्ाररस 
माग गरेकोले र्नम्नानसुार र्सर्ाररस गररएको छ । 

तपर्सलिः 
१. उद्योगको नामिः- 
२. उद्योग दताि गने र्नकायिः  
३. उद्योग रहेको ठेगाना (पार्लका, वडा तथा टोल समेत):- 
४. उद्योग दताि नं :-               दताि र्मर्तिः-               
५. णस्थर पूाँिीिः-                   चालू पूाँिीिः                      कूल पूाँिीिः-  
६. उद्योगको बर्गिकरि (लघ,ु घरेल ुवा साना):- 
७. उद्योगको वकर्सम(उत्पादनमूलक, कृवष तथा वन पैदावार, पयिटन, सेवामूलक, अन्त्य) :- 
८. उत्पादन हनेु वस्त ुवा सेवाको नामहरु तथा बावषिक पररमाििः- 

 

९. उद्योगमा कायिरत कामदार संतयािः-    
१०. उद्योगमा कायिरत मवहला वा दर्लत वा िनिार्त वा दर्लत वा अपांग कामदार संतयािः-      
११. उद्योग संचालन िएको र्मर्तिः-  
१२. उद्योगको स्वार्मत्व (प्रत्येकको नाम तथा स्वार्मत्व प्रर्तित उल्लेख गने) :- 

क्र.सं. स्वार्मत्व हनुेको नाम नागररकता नम्बर तथा ठेगाना स्वार्मत्व 
प्रर्तितमा 

    

    

    

१३. उद्योगको क्षमता अर्िबृवर्द्का लार्ग आवश्यक प्रववर्िको र्बवरििः-  
१४. प्रववर्ि हस्तान्त्तरिको लार्ग उपयकु्त िएको/निएकोिः-  

        प्रमाणित गने पदार्िकारीको नामिः 
दस्तखतिः 
पदिः 
र्मर्तिः 
कायािलयको नामिः 
कायािलयको ठेगानािः 
कायािलयको छापिः 



 

कवरु्लयनामा 

 

श्री लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्िन केन्त्र, 
र्रपरेुश्वर, काठमाडौँ । 

 

र्बषयिः कबरु्लयतनामा बारे । 

त्यस केन्त्रबाट र्मर्त .......................... मा .................... राविय दैर्नकमा प्रकाणित 
सूचना बमोणिम मैले प्रववर्ि पाउनका लार्ग सूचना बमोणिम आवेदनको सन्त्दििमा र्नम्न बमोणिम 
कवरु्लयनामा पेि गरेको छु ।  
तपर्सलिः 
१) मेरो आवेदन छनौट िई प्रववर्ि प्राप्त िएमा उक्त प्रववर्ि (मेणिन/औिार/उपकरि) आफ्नो उद्योग 

व्यवसायको प्रवर्द्िन र ववस्तारमा प्रयोग गनेछु । 

२) उद्यमस्थलसम्म ढुवानी गदाि लाग्ने खचि र िडान खचि समेत समावेि गदाि प्रचर्लत करसमेत गरी 
उक्त प्रववर्िको िम्मा अनमुर्नत लागत रू .................... (अक्षरुपी 
..............................................................) हो । उक्त लागतको .................. 
प्रर्तित (रकम रु. ..................................) म स्वलगानी गनि मञ्जुर छु । केन्त्रले तोकेको 
िरौटी खातामा उक्त स्वलगानी रकम िम्मा गनि मेरो मञ्जुरी छ ।  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रोहबरिः 

वडा अध्यक्ष वा वडा सणचवको नामिः- 

दस्तखतिः- 

पदिः- 

कायािलयको नामिः- 

कायािलयको छापिः- 

र्मर्तिः 

 

 

 

 

कबलु गने आवेदककोिः 

दस्तखतिः- 

नामिः- 

उद्योगको नामिः- 

ठेगानािः- 

उद्योगको छापिः- 

र्मर्तिः- 

मोबाईल नंवरिः- 

 

 



 

अनसूुची-१ 

(कायिववर्िको दर्ा ४ को उपदर्ा (१) साँग सम्बणन्त्ित) 
सम्िाववत प्रववर्िका सूची  

परम्परागत रुपले नेपालका ववर्िन्न स्थानमा चर्लरहेका उद्योग व्यवसायको उत्पादन क्षमता बवृर्द्को लार्ग सम्िाव्य मेणिन 
औिारहरुको वववरि देहाय बमोणिम रहेको छिः- 

  
 

 क्र. सं. 
प्रयोग िएको रैथाने र उपयकु्त प्रववर्ि प्रववर्िमा आिाररत व्यवसायको प्रकृर्त 

१ आिरु्नक घार तथा औिार मौरीपालन व्यवसाय 

 २ महदानी तथा मेणिनरी औिार 

३ रासपाडर मेणिन केतकेुको िागो र्नकाल्ने 

४ र्सलाई मेणिन होणियारी, टेलररङ्ग 

५ वक्रम सेपरेटर तथा मेणिनरी औिार दगु्ि व्यवसाय 

६ ग्राइण्डर मेणिन मसला तथा ररठ्ठा उद्योग 

७ दनुा टपरी मेणिन साल, िोलािको दनुा टपरी 

८ पापड मेणिन पापड बनाउने 

९ छाला र्सलाउने मेणिन तथा औिार छालाका सामाग्री 

१० सोलार ड्रायर अदवुा, अदवुा क्याण्डी, लप्सी क्याण्डी, साग सब्िी 
सकुाउन   

११ बोटल र्सर्लङ्ग मेणिन िाम, िसु, स्क्वास, अचार उद्योग 

१२ वावपिङ्ग ड्रम अल्लो तथा ढाका उद्योग 

१३ तान अल्लो तथा ढाका उद्योग 

१४ यानि मेणिन बार्बयोको डोरी बाट्ने 

१५ उड कवटङ्ग मेणिन बााँसका सामाग्री 

१६ णस्पर्नङ्ग मेणिन अल्लो, हेम्प उद्योग 
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१७ सेरार्मक िट्टी सेरार्मकका सामान 

१८ सोप कवटङ्ग मेणिन, र्माि साबनु उद्योग 

१९ बेवकङ्ग ओिन बेकरी उद्योग 

२० आईस चनिर आइसवक्रम उद्योग 

२१ व्याम्बो णस्प्लटर वााँसका हस्तकला उद्योग 

२२ कम्मरे तान िटु झल्ला, गलैंचा तथा अल्लो बनुाई 

२३ क्यामेरा र्ोटो स्टुर्डयो 

२४ णस्क्रन वप्रन्त्ट खाम, र्ाइल, पेपर, व्याग उद्योग 

२५ डाई चक उद्योग 

२६ डाई र्समेण्ट ब्लक उद्योग 

२७ सिुाररएको पानी घट्ट पानी घट्ट 

२८ रेविणिरेटर िेस हाउस, डेरी 

२९ आयल एक्सट्रयाक्टर च्यूरीको ववयााँ प्रिोिन 

३० लेबर्लङ्ग एण्ड कटर मेणिन सावनु उद्योग 

३१ आयल र्डहाइडे्रटर दालमोठ उद्योग 

३२ णस्पर्नङ्ग दिल कुमाले 

३३ णस्पर्नङ्ग दिल उन काते्न 

३४ चलेुसी डाई आरन 

३५ चकलेट डाई, कटर चकलेट, पषु्टकारी उद्योग 

३६ स्लाईर्सङ मेणिन आलू णचप्स उद्योग 

३७ चेररङ्ग ड्रम एण्ड डाई र्िकेट उद्योग 



  
 

 क्र. सं. 
प्रयोग िएको रैथाने र उपयकु्त प्रववर्ि प्रववर्िमा आिाररत व्यवसायको प्रकृर्त 

३८ र्बटर मेणिन एण्ड टे्र नेपाली कागि उद्योग 

३९ ल्याक्टोर्मटर लगायत मेणिनरी औिार डेरी उद्योग 

४० बेल िेवकङ मेणिन बेल िाम, िसु उद्योग 

४१ कर्ी पलवपङ्ग, मेवकङ्ग मेणिन कर्ी प्रिोिन उद्योग 

४२ िसु वर्ल्टर मेणिन िसु उद्योग 

४३ हाते ट्याक्ट्रर व्यवसावयक तरकारी खेती 

४४ ग्रास कटर पिपुालन 

४५ पप कनि मेणिन मकै िटु्ने  

४६ आल ुणचप्स मेणिन आल ुणचप्स उद्योग 

४७ िणुिया मेणिन िणुिया उद्योग 

४८ नडुल्स मेणिन चाउर्मन उद्योग 

४९ ब्लोवर (खलाती) आरन उद्योग 

५० ज्याकाटि मेणिन ढाका उद्योग 

५१ केन्त्रले उपयकु्त मानेका अन्त्य िनुसकैु प्रकारका प्रववर्िहरु 

 


