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अल्लो, भेडा च्याङ्ग्रा भवुा डडहेरिङ्ग, डिस्नो तथा च्यिुी उद्यम प्रवर्द्धन कायधववडि, २०७९ 

       मन्त्रालयबाट स्वीकृत डमडत 

      207९/  / 
 

प्रस्तावनााः लघ,ु घिेल ु तथा िाना उद्योग प्रवर्द्धन केन्त्रको बावषधक बजेट कायधक्रममा 
अल्लो,  भेडा च्याङ्ग्रा भवुा डडहेरिङ्ग, डिस्नो तथा च्यिुीको प्रवर्द्धन एवम ् उत्पादन तथा 
प्रशोिन केन्त्रको स्थापनामा िहयोग िम्बन्त्िी कायधक्रमहरु कायाधन्त्वयन गनध, 
 ववडनयोजन ऐन, २०७८ को दफा ९ को उपदफा (२) ले ददएको अडिकाि प्रयोग 
गिी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूडतध मन्त्रालयले यो कायधववडि बनाई लागू गिेको छ।       
 

परिच्छेद -१ 

प्रािणम्भक 

 

१. िंणिप्त नाम ि प्रािम्भाः (१) यि कायधववडिको नाम “अल्लो,  भेडा च्याङ्ग्रा भवुा 
डडहेरिङ्ग, डिस्नो तथा च्यिुी उद्यम प्रवर्द्धन कायधववडि, २०७९” िहेको छ।  
(२) यो कायधववडि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको डमडतदेणि प्रािम्भ हनुेछ। 

२. परिभाषााः  ववषय वा प्रिंगले अको अथध नलागेमा यि कायधववडिमा,- 
(क) "उद्यम" भन्नाले प्रचडलत कानून बमोणजम दताध भई िञ्चालनमा िहेको 

उद्यम िम्झन ुपछध। 

(ि) “उद्यमी” भन्नाले प्रचडलत कानून बमोणजम दताध गिी उद्यम िञ्चालन गने 
व्यणिलाई िम्झन ुपछध। 

(ग) "केन्त्र" भन्नाले लघ,ु घिेल ुतथा िाना उद्योग प्रवर्द्धन केन्त्र िम्झन ुपछध। 

(घ) "प्रववडि" भन्नाले लघ,ु घिेल ुतथा िाना उद्यमको िञ्चालन, ववस्ताि तथा 
स्तिोन्नडत गनधको लाडग आवश्यक पने उपकिि वा मेडिन उपलब्ि 
गिाउने कायध िम्झन ुपछध। 

(ङ) "प्रववडि{ हस्तान्त्तिि" भन्नाले उद्यम व्यविाय िञ्चालन, ववस्ताि तथा 
स्तिोन्नडत गनधको लाडग आवश्यक पने उपकिि वा मेणशन उपलब्ि 
गिाउने कायध िम्झन ुपदधछ ि िो शब्दले त्यस्तो मेणशन उपकिि िरिद 
गनधको लाडग लागत िाझेदािीमा िहयोग गने वा त्यस्तो उपकिि वा 
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मेणशन िञ्चालन गनध आवश्यक पने ववशेष प्रकािको िीप डिकाउने 
कायधलाई िमेत जनाउँछ। 

(च) "मन्त्रालय" भन्नाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूडतध मन्त्रालय िम्झन ुपछध। 

(छ) "लणित िमूह" भन्नाले यि कायधववडिले तोकेका वगध, िमूहलाई िम्झन ु
पछध। 

(ज) "लागत िाझेदािी" भन्नाले कायधक्रम िञ्चालनमा िंलग्न हनु े वा िहयोग 
पयुाधउने िंघ, प्रदेश ि स्थानीय तह तथा ििकािी ि गैिििकािी, डनजी एवं 
िहकािी िेरबीच हनु े ववत्तीय तथा गैि ववत्तीय िाझेदािीलाई िमेत 
िम्झन ुपछध। 

(झ) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपाडलका वा नगिपाडलकालाई िम्झन ुपछध। 

(ञ) "िडमडत" भन्नाले दफा ६ बमोणजम गदित िडमडतलाई िम्झन ुपछध। 

 

परिच्छेद-२ 

उद्यम छनौट ि िहयोगका िरे 

 

३. छनौटका आिाि: यि कायधववडि बमोणजम प्रववडि हस्तान्त्तिि गने प्रयोजनका 
लाडग देहायका आिािमा उद्यम छनौट गरिनेछाः- 

(क) प्रचडलत कानून बमोणजम अल्लो,  भेडा च्याङ्ग्रा भवुा डडहेरिङ्ग, डिस्नो तथा 
च्यिुी उद्यम गनध दताध/नवीकिि भएको, 

(ि)  आवेदकको स्वाडमत्व वा िाझेदािीमा उद्यम िहेको, 
(ग)  उद्यम िंचालनमा िहेको, 
(घ)  उद्यम िहेको जग्गाको स्वाडमत्व,  

(ङ)  उद्यमीको िीप तथा कायाधनभुव, 
(च)  िोजगािीको िृजना, 
(छ)  भौडतक पूवाधिािको अवस्था, 
(ज)  स्थानीय स्तिमा कच्चा पदाथधको उपलब्िता। 

४. िहयोगका िरेहरु: छनौट भएका उद्यमको आवश्यकता ि केन्त्रको बजेट 
कायधक्रम िमेतका आिािमा िहयोगका िेरहरु देहाय बमोणजम हनुेछन ्:- 

(क) उत्पादन, प्रशोिन िम्बन्त्िी प्रववडि हस्तान्त्तिि, 
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(ि)  बजािीकिि ि व्यवस्थापन ििुाि, 
(ग)  प्राववडिक िमता ववकाि, 

(घ)  केन्त्रले तोकेका अन्त्य प्रववडि तथा प्राववडिक िहयोग। 

 

 

परिच्छेद-३ 

प्रस्ताव छनौट प्रवक्रया 
 

५. आवेदन माग गनेाः (१) केन्त्रले बजेट तथा कायधक्रममा िमावेश भए बमोणजम 
प्रववडि प्रयोग गिी अल्लो,  भेडा च्याङ्ग्रा भवुा डडहेरिङ्ग, डिस्नो तथा च्यिुी उद्यम प्रवर्द्धन 
गनध चाहने उद्यमीहरुलाई अनिूुची-१ बमोणजम पन्त्र ददनको िूचना ददई आवेदन माग 
गनेछ।  
(२) उपदफा (१) बमोणजम प्रकाणशत िूचनाको अवडिडभर उद्यमीले आफ्नो उद्यमलाई 
आवश्यक पने प्रववडिको ववविि िलुाई अनिूुची-२ बमोणजम केन्त्रमा आवेदन पेश 
गनुधपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोणजमको आवेदनिाथ देहायका कागजात िमेत िंलग्न गनुधपनेछाः- 
(क) नेपाली नागरिकताको प्रमािपरको प्रडतडलवप,  
(ि) उद्यम दताध तथा नवीकिि प्रमािपरको प्रडतडलवप, 
(ग) मूल्य अडभबवृर्द् कि वा स्थायी लेिा नम्बि दताध प्रमािपरको प्रडतडलवप, 
(घ) अनिूुची -३ बमोणजमको  व्यविावयक योजना, 
(ङ) िम्बणन्त्ित  स्थानीय तहको वडा कायाधलयको डिफारिि, 
(च) उद्यमणशलता ताडलम डलएको भए िोको प्रमािपरको प्रडतडलवप, 
(छ) अल्लो,  भेडा च्याङ्ग्रा भवुा डडहेरिङ्ग, डिस्नो तथा च्यिुी िम्बन्त्िी ताडलम डलएको 
भए िोको प्रमािपरको प्रडतडलवप। 

 

६. प्रस्ताव मूल्याङ्ककन िडमडत : (१) दफा ५ बमोणजम प्राप्त प्रस्तावहरुको मूल्याङ्कन 
गनध केन्त्रमा देहायको प्रस्ताव मूल्याङ्कन िडमडत िहनेछाः- 
(क) प्रमिु, प्रशािन, योजना तथा तथयांक शािा, केन्त्र -िंयोजक 

(ि) प्रडतडनडि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूडतध मन्त्रालय -िदस्य 

(ग) प्रमिु, अध्ययन, अनिुन्त्िान तथा प्रणशिि शािा, केन्त्र  -िदस्य 
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(घ) लेिा अडिकृत, केन्त्र -िदस्य 

(ङ) अडिकृत, अध्ययन, अनिुन्त्िान तथा प्रणशिि शािा -िदस्य िणचव 

 

(२) िडमडतले बैिकमा आवश्यकता अनिुाि िम्बणन्त्ित िेरका ववज्ञ तथा कमधचािीलाई 
आमन्त्रि गनध िक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोणजमको िडमडतले अनिूुची-४ मा उणल्लणित मापदण्डको आिािमा 
मूल्याङ्कन गिी छनौट भएका प्रस्ताव ि बैकणल्पक िूचीमा पिेका प्रस्तावको योग्यताक्रम 
िवहत केन्त्रको कायधकािी अडिकृतिमि पेश गनुधपनेछ। 

(४) िडमडतले प्रस्ताव मूल्याङ्कन गदाध आवश्यकता अनिुाि स्थलगत अध्ययन तथा 
प्रस्तावकबाट थप ववविि माग्न वा स्पष्ट पानध लगाउन िक्नेछ।  
७. प्रस्तावको स्वीकृडताः दफा ६ बमोणजम छनौट भई िडमडतले डिफारिि गिेका 
प्रस्तावहरु मध्येबाट प्रस्तावकको लागत अनमुान ि स्वीकृत वावषधक बजेटको िीमाडभर 
िही केन्त्रको कायधकािी अडिकृतले स्वीकृत गनेछ। 

 

८. िम्झौता, िरिद तथा प्रववडि हस्तान्त्तििःाः (१) केन्त्रले दफा ७ बमोणजम प्रस्ताव 
स्वीकृत भएका उद्यमलाई िात ददनको िमय ददई िम्झौता गनध आउन पराचाि गनेछ।  
(२) उपदफा (१) बमोणजम िात ददनडभर छनौट भएको कुनै उद्यम िम्झौता गनध 
नआएमा वैकणल्पक िूचीको योग्यताक्रममा िहेको प्रस्तावकलाई प्रववडि हस्तान्त्तिि 
िम्झौताको लाडग िात ददनको म्याद ददई केन्त्रले पराचाि गनेछ।  
(३) यि कायधववडि बमोणजम लागत िाझेदािीमा छनौट भई केन्त्रिँग िम्झौता गने 
उद्यमीले िम्झौता गनुधपूवध केन्त्रबाट स्वीकृत लागत अनमुानको कणम्तमा बीि प्रडतशत 
िकम वा स्वलगानी गनध कवलु गिेको िकम मध्ये जनु बढी हनु्त्छ, िो िकम िम्बणन्त्ित 
कोष तथा लेिा डनयन्त्रक कायाधलयमा िहेको केन्त्रको ििौटी िातामा जम्मा हनुे गिी 
िम्बणन्त्ित बैङ्कमा जम्मा गिेको भौचिको प्रडत केन्त्रमा पिाउन ुपनेछ। 

(४) केन्त्रले उपदफा (१) वा (२) बमोणजम िम्झौता गनध आउने उपदफा (३) को 
प्रकृया पूिा गिेको उद्यमीिँग अनिूुची ५ को ढाँचामा िम्झौता गनेछ।  
९. लागत अनमुान तयािी ि स्वीकृडताः (1) केन्त्रले दफा 7 बमोणजम स्वीकृत भएको 
प्रस्तावमा उणल्लणित प्रववडि िरिदको लाडग स्पेडिवफकेिन ि लागत अनमुान तयाि गिी 
स्वीकृत गनेछ। 
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(2) उपदफा (1) बमोणजम स्वीकृत लागत अनमुानमा प्रववडि हस्तान्त्तिि भई 
उद्यमस्थलिम्म ढुवानी गदाध लाग्ने िचध ि जडान िचध िमेत िमावेश गनुध पनेछ।  
(3) उपदफा (1) बमोणजम लागत अनमुान स्वीकृत भएपडछ बजेट तथा कायधक्रमको 
परिडिडभर िही प्रचडलत िरिद कानून बमोणजम केन्त्रले प्रववडि िरिद गनेछ। 

 

१०. प्रववडिको हस्तान्त्तििाः यि कायधववडि बमोणजम िरिद भएको प्रववडि अनिूुची-६ 
बमोणजम िम्झौता गिी हस्तान्त्तिि गरिनेछ। 

 

परिच्छेद-४ 

प्रववडि प्राडप्त ि परिचालन 

 

११. प्रववडिको प्रयोग गने प्रवक्रयााः (१) केन्त्रले िम्झौता बमोणजम हस्तान्त्तिि गिेको 
प्रववडिको जडानको लाडग ििल ि िहज रुपमा िञ्चालन गनध डमल्ने उपयिु ि ििुणित 
स्थानको व्यवस्था उद्यमःीले गनुधपनेछ। 

(२) प्रववडि उद्यमस्थलिम्म परु् याउने ि जडान गने कायधमा केन्त्रले आवश्यिानिुाि 
िहयोग गनध िक्नेछ। 

(३) प्रववडिको िमय िमयमा ममधत िंभाि गिी िञ्चालन गने दावयत्व प्रववडि प्राप्त गने 
उद्यमीको हनुेछ।  
 

परिच्छेद-५ 

ववववि 

 

१२. अनगुमन, डनिीिि तथा मूल्याङ्कनाः (१) प्रववडिको िमणुचत व्यवस्थापन, िञ्चालन 
गिे नगिेको िम्बन्त्िमा केन्त्रले िमय िमयमा अनगुमन तथा डनिीिि गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोणजम अनगुमन डनिीिि गनध िवटएको कमधचािीले मागेको डबविि 
उपलब्ि गिाउने दावयत्व िम्बणन्त्ित उद्यमीको हनुेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोणजम डनिीिि ि अनगुमन गदाध यि कायधववडि तथा िम्झौतामा 
उणल्लणित शतधहरुको पालना नगिी प्रववडिको दरुुपयोग गिेको पाइएमा केन्त्रले प्रववडिको  



6 

 

पिल मूल्यमा प्रचडलत डनयमानिुाि ह्रािकट्टी गिी हनु आउने िकम उद्यमीबाट ििकािी 
बाँकी ििह अिूल उपि गनेछ ि यस्ता उद्यमलाई केन्त्रबाट प्रदान गरिने अन्त्य कुनै पडन 
प्रकािको िहयोगमा िहभागी गिाउने छैन। 

१३. प्रडतवेदन पेश गनुधपने : (1) दफा 1२ बमोणजम अनगुमन ि डनरिििमा िवटन े
कमधचािीले केन्त्रबाट हस्तान्त्तिि भएको प्रववडिको प्रयोगको अवस्था, िञ् चालन, 
व्यवस्थापन ि प्रववडिको प्रयोगबाट उद्यम ि उद्यमीको अवस्थामा आएको परिवतधन ि 
प्रभावकारिता िमेत स्पष्ट िलुाई केन्त्रमा अनिूुची- ७ बमोणजमको ढाँचामा प्रडतवेदन पेश 
गनुध पनेछ। 

(2) उद्यमीले यि कायधववडि बमोणजम प्रववडि िेवा प्राप्त गिेपडछ उद्यममा आएको 
परिवतधन स्पष्ट झल्कने प्रडतवेदन अनिूुची- ८ बमोणजमको ढाँचामा तयाि गिी आडथधक वषध 
िमाप्त भएको डमडतले एक मवहनाडभर कणम्तमा पाँच वषधिम्म केन्त्रमा पेश गनुध पनेछ। 

(3) उपदफा (1) ि (2) बमोणजम प्राप् त प्रडतवेदन िमेतको आिािमा कायधक्रमको प्रभाव 
मूल्याङ्कन ि ववश्लषेि गिी कायधक्रमलाई आगामी आडथधक वषधमा डनिन्त्तिता ददने नददन े
िम्बन्त्िमा केन्त्रले आवश्यक डनिधय गनध िक्नेछ। 

 

१४. स्पष्ट पािी कायाधन्त्वयन गनध िक्नेाः यि कायधववडि कायाधन्त्वयनको क्रममा 
अनिूुचीमा भएको व्यवस्था िम्बन्त्िमा कुन ै अस्पष्टता भएमा केन्त्रले स्पष्ट पािी 
कायाधन्त्वयन गनध िक्नेछ। 

१५. प्रचडलत कानून बमोणजम हनुे: यि कायधववडिमा उल्लेि भएका कुिाहरु अन्त्य 
नेपाल कानूनिँग नबाणझएको हदिम्म यिै बमोणजम हनुेछ ि अन्त्य कुिाहरुको हकमा 
प्रचडलत कानून बमोणजम हनुेछ। 
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अनिूुची  - १ 

 (दफा ५ को उपदफा (१) िँग िम्बणन्त्ित) 

प्रववडि िहयोग कायधक्रम प्रस्ताव आह्वान िूचनाको ढाचँा 
 

 

नपेाल ििकाि  
उद्योग, वाणिज्य तथा आपडूतध मन्त्रालय 

लघ,ु घिेल ुतथा िाना उद्योग प्रवर्द्धन केन्त्र 

अल्लो,  भेडा च्याङ्ग्रा भवुा डडहेरिङ्ग, डिस्नो तथा च्यिुी उद्यम प्रबर्द्धनको लाडग प्रववडि 
िहयोग िम्बन्त्िी िूचना 

 

(िूचना प्रकाशन डमडत ........................................) 
यि केन्त्रले आ.ब. २०.. /../../ को वावषधक स्वीकृत कायधक्रम बमोणजम अल्लो, भेडा 
च्याङ्ग्रा भवुा डडहेरिङ्ग, डिस्नो तथा च्यिुी उत्पादन/ प्रशोिन/प्याकेणजङ्ग/बजािीकििको लाडग 
प्रववडि िहयोग प्रदान गने कायधक्रम िहेको हुँदा इच्छुक उद्यमीबाट यो िूचना प्रकाणशत 
डमडतले १५(पन्त्र) ददनडभर डनिाधरित ढाँचामा दििास्त तथा कागजातहरु पेश गनधहनु यो 
िूचना प्रकाणशत गरिएको छ। पेश गनुधपने दििास्त तथा कागजातहरुको ववविि यि 
केन्त्रको वेविाइट www.mcsipc.gov.np बाट प्राप्त गनध िवकने छ। दििास्त तथा 
कागजातहरु केन्त्रको इमेल िेगाना……..मा िमेत पिाउन िवकनेछ। 
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अनिूुची  - २ 

 (दफा ५ को उपदफा (२) िँग िम्बणन्त्ित) 
डनवेदनको ढाचँा 

 

 

श्रीमान ्कायधकािी अडिकृतज्यू, 
लघ,ु घिेल ुतथा िाना उद्योग प्रवर्द्धन केन्त्र,, 
डरपिेुश्वि, कािमाण्डौ। 

 

 

ववषयाः अल्लो,  भेडा च्याङ्ग्रा भवुा डडहेरिङ्ग, डिस्नो तथा च्यिुी उद्यमका लाडग प्रववडि 
िहयोग िम्बन्त्िमा। 

 

त्यि केन्त्रबाट डमडत................ को िूचनामा प्रकाणशत प्रववडि 
.................................उद्यमलाई आवश्यक भएकोले तपणशलको ववविि तथा कायधयोजना 
िमेत िंलग्न गिी पेश गिेको छु /छौं। 

 

तपडिलमा उणल्लणित हिेक प्रश्नको ३ वटा ववकल्प मध्ये कुनै १ मा मार √ णचन्त्ह लगाउनहुोि  
क्र.िः.ं ववविि √ णचन्त्ह लगाउन े

१. प्रस्ताववत    उद्यममा उद्यमीको िंलग्नता  

(क) ५ जनाभन्त्दा बढी िहेको  

(ि) ५ जनािम्म िहेको  

(ग) एकल   
२. उद्यममा स्वाडमत्वको अवस्था   

(क) आफः्नै स्वाडमत्वमा   

(ि) आफः्नो परिवािको स्वाडमत्वमा   
(ग) भाडामा   

३. व्यविःावयक ज्ञान, िीप, अनभुव   

(क) अल्लो,  भेडा च्याङ्ग्रा भवुा डडहेरिङ्ग, डिस्नो तथा च्यिुी  िम्वन्त्िःी  
िःीपको  प्रमाि  पर  भएको 

 

(ि) उद्यमणशलता  िम्वन्त्िी  ताडलम  डलएको  प्रमाि  पर  भएको  
(ग) ज्ञान, िीप  िम्वन्त्िःी  कुनै पडन  ताडलम डलएको  प्रमाि  पर   
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नभएको  
४.  लगानीको अनपुात  

(क) कूल लगानीको ४० प्रडतशत वा िोभन्त्दा वढी आफनै लगानी 
लगाउन तयाि  

 

(ि) कूल लगानीको २५ देणि ३९ प्रडतशतिम्म आफ्नो लगानी 
लगाउन तयाि 

 

(ग) कूल लगानीको २४ प्रडतशतभन्त्दा कम आफ्नो लगानी लगाउन 
तयाि 

 

५. प्रस्ताववत योजनामा िोजगािी अबस्था   
(क) ५ जनाभन्त्दा वढी  
(ि) ४ जनािम्म  
(ग) स्वयं मार िंलग्न िहेको  

६. प्रस्ताववत कायधको अवस्था  
(क) ३  बषध भन्त्दा  बढी देणि  अल्लो,  भेडा च्याङ्ग्रा भवुा डडहेरिङ्ग, डिस्नो 

तथा च्यिुी िम्वन्त्िी काम गरि िहेको 
 

(ि) १ -३ बषध अल्लो,  भेडा च्याङ्ग्रा भवुा डडहेरिङ्ग, डिस्नो तथा च्यिुी 
िम्वन्त्िी  काम गरििहेको 

 

(ग) अल्लो,  भेडा च्याङ्ग्रा भवुा डडहेरिङ्ग, डिस्नो तथा च्यिुी िम्वन्त्िी काम 

गनध  परियोजना  मार तयाि  गिेको 
 

७. आयोजनामा भौडतक पूवाधिाि ( डबद्यतु,  िडक  ि  िञ्चाि)  
(क) िबैमा  पहुंच  भएको  
(ि) डबद्यतु  ि  िडकमा  मार  पहुंच  भएको  
(ग) डबद्यतुमा मार  पहुंच  भएको  

८. तपाई तलका मध्ये कुन वगधमा पनुध हनु्त्छ ?  
(क) दडलत, मवहला, जनजाती, मिेशी, अपाङ्गता भएको वा वपछडडएको 

िेरका व्यणि     
 

(ि) अन्त्य  
९. मखु्य कच्चा पदाथधको उपलब्िता  

(क) स्थानीय स्तिमा  उपलव्ि हनुे  

(ि) देशको  अन्त्यर  स्थानबाट  ल्याउन ुपने  
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(ग) अन्त्य देशबाट ल्याउन ुपने  

 

११. तपाईको उद्यममा िहेका मेणशन उपकििहरुको  ववविि 

क्रि मेणशन, औजाि, उपकिि इकाई परिमाि दि जम्मा मूल्य 

१.      

२.      

३.      

४.      

५.      

 जम्मा     

 

१२ उद्यमलाई आवश्यक मेणशन, औजाि, उपकििको अनमुाडनत ववविि तलको ताडलकामा उल्लेि 

गनुध होि, िाउँ नपगेु अको कागजमा यस्तै ढाँचामा लेख्नहुोि। 

क्रि मेणशन, औजाि, 
उपकििको 
ववविि 

इकाई परिमाि दि 
रू 

जम्मा 
मूल्य रू 

केन्त्रबाट 

अपेिा 
गरिएको 
रु 

स्वलगानी 
रू 

१.        

२.        

३.        

४.        

५.        

 जम्मा       

 

१३. प्रववडि माग गनुधको औणचत्य के हो ? (िाउँ नपगेु अको कागजमा लेख्नहुोि ) 
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डनवेदकको नामाः  
 

हस्तािि: 

िेगाना: मोवाइल नं: 
टेडलफोन: ईमेल: 
माडथ उणल्लणित प्रववडि िहयोगको लाडग देहाय बमोणजमका ववविि िवहत यो डनवेदन पेश गिेको 
छु/ छौं। 

 

डनवेदनको िाथ पेश गरिएको कागजातको ववविि  
(भएको ववबििमा √ णचन्त्ह लगाउने) 
 

क) व्यविावयक योजना, 
ि) िम्वणन्त्ित स्थानीय तहको वडा कायाधलयको डिफारिश, 
ग) नेपाली नागरिकताको प्रडतडलवप,  
घ) उद्यमणशलता ताडलम प्रमाि परको प्रडतडलवप, 
ङ) अल्लो,  भेडा च्याङ्ग्रा भवुा डडहेरिङ्ग, डिस्नो तथा च्यिुी िम्बन्त्िी ताडलम प्रमाि 

परको प्रडतडलवप, 
च) उद्यम दताध तथा नवीकिि प्रमािपरको प्रडतडलवप, 
छ) मूल्य अडभबवृर्द् कि वा स्थायी लेिा नम्बि,  

ज) उद्यम िंञ्चालकहरुको डनिधयको प्रडतडलवप। 

 
 
 

व्यविाय िहेको स्थानको नक्िा उल्लेि गने।  

 

 उत्तर 
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अनिूुची - ३ 

 (दफा ५ को उपदफा (३) को िण्ड (ङ) िँग िम्बणन्त्ित) 

व्यविावयक योजनाको ढाचँा 
 
 

व्यविायको झलक तथा योजना (Business Highlights and Plan) 

 

१. उद्यमको नामाः 

२. िेगानााः 

३. उद्यमको दताध, स्थापना तथा िंचालन भएको डमडताः 

४. उद्यमको मखु्य प्रोप्राईटिको नामाः 

५. उद्यममा लगानी गने िबै िंस्थापक िाझेदाि शेियिनीको वववििाः 

क्र.िं. नाम, थि िेगाना डलङ्ग िमावेणशता(जनजाडत, 
दडलत, मिेशी, 

एकल, अन्त्य) भए 
उल्लेि गने 

लगानीको वहस्िा 
(प्रडतशतमा) 

      

      

      

      

 

६. उद्यमले उत्पादन गने वस्तकुो ववविि :  

७. उत्पादन लक्ष्य : 
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क. दैडनकाः 
ि. माडिकाः 
ग. वावषधकाः 
८. उद्यम स्थापना गने स्थान ि काििहरुाः (यो स्थानमा उद्यम स्थापना गनध वकन उणचत छ?) 
================================================================================================================================================== ====================

======================================================================================================================================================================

============================================================================ 

९. उद्यमको णस्थि िम्पणत्तको वववििाः 

डि.नं. 
 

णस्थि िम्पणत्तको ववविि 

 

इकाई 

 

परिमाि 
 

    

    

    

    

    

 

१०.  उद्यमलाई आवश्यक पने वावषधक कच्चा पदाथधहरु (Raw Materials) 

डि.नं. कच्चा पदाथधको ववविि इकाई परिमाि 

    

    

    

    

    

 



15 

 

 

११. कामदाि ववविि 

क. िंख्यात्मक वववििाः 

जम्मा कमधचािी, 
कामदाि 

मवहला 

 

दडलत  जनजाडत मिेशी अन्त्य िमावेणशता भए िलुाई 
िंख्या उल्लेि गने 

      

 

ि. उद्यमी स्वयं काम गने वक नगनेाः   

 

१२. उद्यमको प्रस्ताववत कुल पुजँी : रु 

     क. णस्थि पुजँी (िम्पणत्त): रु 

     ि. चाल ुप ुजँीाः रु 

 

 १३.  ववत्तीय व्यवस्थापन : 

लगानीको िेर 

 

लगानीको स्रोत कुल 
लगानी 

स्वलगानी, रु ऋि, रु अन्त्य (अनदुान, 
िहयोग पाएको 

भए), रु 

स्थीि पुजँी ( Fixed capital)     

चाल ुपुजँी (Working 

Capital) 
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१४. उद्यमको उत्पादन प्रकृयााः 
 

 

१५.  उद्यम िहेको स्थानमा भौडतक पूवाधिाि ( डबद्यतु,  िडक  ि  िञ्चाि) को पहुँचको अवस्थााः  

 

........................................................................................................................
.. 

 

........................................................................................................................
.. 

 

 

१६ अल्लो/ भेडा च्याङ्ग्रा भवुा डडहेरिङ्ग/डिस्नो/च्यिुी उत्पादन प्रशोिन एवं उद्यम िंचालनिँग 
िम्बणन्त्ित भएको िीप, ताडलम, अनभुवको डबवििाः  

 

........................................................................................................................
.. 

 

........................................................................................................................
.. 

 

 

१७. माग गिेको प्रववडिको डबविि, प्रयोग, अपेणित लाभ एवं उपलणब्िाः  

 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
 

१८. माग गिेको प्रववडिको अनमुाडनत लागत, कडत प्रडतशतिम्म लागत उद्यमी स्वयंले व्यहोनेाः  
 

....................................................................................................................... 

........................................................................................................................  

 
 

१८. डनष्कषध{M 
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अनिूुची - ४ 

 (दफा ६ को उपदफा (३) िँग िम्बणन्त्ित) 

 

प्रववडि िहयोग कायधक्रमको लाडग मूल्याङ्कन फािम 

 
 

डनिाधरित म्यादडभर प्रववडि िहयोग कायधक्रमको लाडग प्राप्त आवेदनहरू तपशणःलको आिािमा 
मूल्याङ्कन िडमडतले मूल्याङ्कन गनेछ। 

 

क्र.िःं. मूल्याङ्कनको आिाि पूिाधङ्क 
अंक 

प्राप्ताङ्क कैवफयत 

१. उद्यमको स्वाडमत्व १० 
  

(क) ५ जना भन्त्दा  बढी  िहेको १० 
 दताधको 

प्रमाि 
हनुपुने 

(ि) ५ जना िम्म  िहेको ९ 
 

(ग) एकल व्यविाय गने ८  

२. उद्यम िहेको जग्गाको स्वाडमत्व १० 
  

(क) आफः्नै नाममा भएको १० 
 जग्गाको 

पूजाध वा 
भाडा 
िम्झौता 

(ि) आफः्नो परिवािको नाममा भएको ८  

(ग) भाडामा ६ 
 

३. आवेदकको िीप ८ 
  

(क) अल्लो,  भेडा च्याङ्ग्रा भवुा डडहेरिङ्ग, डिस्नो तथा च्यिुी 
प्रशोिन िम्बन्त्िी िीप भएको 

८  प्रमाि 
हनुपुने 

(ि) िाद्यान्त्य प्रशोिन िम्बन्त्िी अन्त्य िीप भएको ५  

४. लगानीको अनपुात १०   
(क) कूल लगानीको  ४० प्रडतशत वा िोभन्त्दा बढी 

आफनै लगानी लगाउन तयाि  
१०   

(ि) कूल लगानीको २५ देणि ३९ प्रडतशतिम्म आफ्नो 
लगानी लगाउन तयाि 

८   

(ग) कूल लगानीको  २४  प्रडतशतभन्त्दा कम 

 

 

६   
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क्र.िःं. मूल्याङ्कनको आिाि पूिाधङ्क 
अंक 

प्राप्ताङ्क कैवफयत 

 

 आफ्नो लगानी लगाउन तयाि 
५. िोजगािी डिजधना १०   

(क) ५ भन्त्दा वढी १०   
(ि) २ देणि ४ जना  ८   
(ग) एकल  वा स्वयं िंलग्न  िहेको ६   

६. उद्यमको कायध अनभुवको अवस्था १०   
(क) ३ बषध भन्त्दा  बढीदेणि  अल्लो,  भेडा च्याङ्ग्रा भवुा 

डडहेरिङ्ग, डिस्नो तथा च्यिुीमा  काम गरि िहेको 
१०   

(ि) १-३ बषध भन्त्दा  कमदेणि  अल्लो,  भेडा च्याङ्ग्रा भवुा 
डडहेरिङ्ग, डिस्नो तथा च्यिुी िम्बनिी  काम  
गरििहेको 

८   

(ग) अल्लो,  भेडा च्याङ्ग्रा भवुा डडहेरिङ्ग, डिस्नो तथा च्यिुी 
िम्वन्त्िी  काम गने  परियःोजना तयाि गिेको 

६   

७. आयोजनामा भौडतक पूवाधिाि  १०   
(क) डबद्यतु,  िडक  ि  िञ्चािमा  िहज  पहुंच भएको १०   
(ि) डबद्यतु,  िडकमा  पहुंच  भएको ८   
(ग) डबद्यतुमा मार  पहचु  भएको ६   

८. उद्यममा लैवङ्गक तथा िमाबेिीकिि ७   
(क) दडलत, मवहला, जनजाती, मिेशी, अपाङ्गता भएको वा 

वपछडडएको िेरका व्यणि     
७   

(ि) अन्त्य ५   
९. भौगोडलक िरे (औद्योडगक व्यविाय ऐन, २०७६ बमोणजम) १०   

(क) अडत अववकडित िरेमा स्थावपत उद्योग १०   

(ि) अववकडित िेरमा स्थावपत उद्योग ७   

(ग) कम ववकडित िरेमा स्थावपत उद्योग ४   

(घ) अन्त्य ३   

१० मखु्य कच्चा पदाथधको उपलब्िता १०   
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क्र.िःं. मूल्याङ्कनको आिाि पूिाधङ्क 
अंक 

प्राप्ताङ्क कैवफयत 

(क) स्थानीय स्तिमा उपलव्ि  हनुे १०   

(ि) देशको अन्त्यर  स्थानबाट  ल्याउन ु पने ८   

(ग) अन्त्य देशबाट ल्याउन ुपने ६   

११. व्यविावयक योजनाको मूल्याङ्कन ५   

(क) उच्च  ५   

(ि) मध्यम ४   

(ग) िामान्त्य ३   

 कुल प्राप्ताङ्क १००   
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अनिूुची - ५ 

 (दफा ८ उपदफा (४) िँग िम्बणन्त्ित) 

 केन्त्रले उद्यमःीिँग गने िम्झौताको ढाचँा 

लघ,ु घिेल ुतथा िाना उद्योग प्रवर्द्धन केन्त्रमाफध त अल्लो,  भेडा च्याङ्ग्रा भवुा डडहेरिङ्ग, डिस्नो तथा च्यिुी 
उद्यम प्रबर्द्धन कायधववडि, २०७९ बमोणजम प्रववडि उपलब्ि गिाउनका लाडग केन्त्रको डमडत 
....................... को डनिधयानिुाि लघ,ु घिेल ु तथा िाना उद्योग प्रवर्द्धन केन्त्र ि 
............................. उद्यमबीचको िम्झौता।  

दिपिीय िम्झौता पर 

लघ,ु घिेल ु तथा िाना उद्योग प्रवर्द्धन केन्त्र (जिलाई  यिपडछ “प्रथम पि” भडनएको) ि .. .. ... 
................ ......... आवेदकको तफध बाट ................................. उद्यमःी (जिलाई यिपडछ 
“दोस्रो पि” भडनएको) बःीच प्रववडि हस्तान्त्तिि कायधक्रम अन्त्तगधत प्रथम पिले दोस्रो पिलाई 
तपडिलमा उल्लेणित डबविि बमोणजम प्रववडि िहयोग उपलब्ि गिाउन तपडिलमा उणल्लणित शतधहरु 
मान्त्य हनुेगिी प्रथम पिको कायाधलयमा यो दिपिीय िम्झौता भएको हो। 

क) प्रथम पिले दोस्रो पिलाई उपलब्ि गिाउने प्रववडि िहयोगको वववििाः  
 

क्र.ि. मेडिन/औजाि/उपकििको 
नाम तथा स्पेडिवफकेिन 

परिमाि अनमुाडनत 
प्रडत ईकाई 
दि (म.ुअ. 
कि िमते) 

अनमुाडनत 
जम्मा मूल्य 

उद्यमले 
ििौटी 
िातामा 
जम्मा गिेको 
िकम रु 

      

      

ि) शतधहरुाः 
१. प्रचडलत िरिद कानून वमोणजम प्रथम पिले प्रववडि िरिद गनेछ ।यििी िरिद गिेपश्चात बढी 

हनुे ििौटी िकम िम्बणन्त्ित उद्यमलाई नै वफताध गरिन ेछ।  
२. कुनै काििवि िरिद प्रकृया अवरुर्द् भई कायधक्रम नै िर्द् हनु गएमा प्रथम पिले िो को 

जानकािी दोस्रो पिलाई ददनेछ ि दोस्रो पिले ििौटी वापत जम्मा गिेको िकम वफताध डलन 
िक्नछे। 

उपिोि शतधहरूमा मञ्जुिी भई दस्तित गने आडिकारिक प्रडतडनडिहरू: 
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प्रथम 

पिका 
तफध बाट 

हस्तािि नाम पद फोन 

मोवाइल 

फ्याक्ि नं िम्पकध  
व्यणि 

कायधलयको छाप 

 

 

 

……………. 

 

…………............ 

 

…………… 

 

…………. 

 

………… 

 

…………… 

 

दोस्रो 
पिका 
तफध बाट 

१. 

 

 

 

……………. 

 

 

 

………………….. 

 

 

 

…………… 

 

 

 

…………. 

 

 

 

………… 

 

 

 

…………… 

 

२. 
 

 

 

 

……………. 

 

 

…………............ 

 

 

…………… 

 

 

…………. 

 

 

………… 

 

 

…………… 

 

 

 

िोहवि 

प्रथम 

पिका 
तफध बाट 

हस्तािि नाम पद फोन 

मोवाइल 

फ्याक्ि नं िम्पकध  
व्यणि 

कायधलयको छाप 

१.  

……………. 

 

…………............ 

 

…………… 

 

…………. 

 

………… 

 

…………… 

 

दोस्रो 
पिका 
तफध बाट 

१. 

 

 

 

……………. 

 

 

 

………………….. 

 

 

 

…………… 

 

 

 

…………. 

 

 

 

………… 

 

 

 

…………… 

 

२.        
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अनिूुची - ६ 

 (दफा १० िँग िम्बणन्त्ित) 

उद्यमलाई प्रववडि हस्तान्त्तिि गरिएको िम्झौता 

लघ,ु घिेल ुतथा िाना उद्योग प्रवर्द्धन केन्त्र माफध त अल्लो,  भेडा च्याङ्ग्रा भवुा डडहेरिङ्ग, डिस्नो 
तथा च्यिुी उद्यम प्रबर्द्धन कायधववडि, २०७९ बमोणजम प्रववडि उपलब्ि गिाउनका लाडग केन्त्रको 
डमडत ....................... को डनिधयानिुाि लघ,ु घिेल ु तथा िाना उद्योग प्रवर्द्धन केन्त्र ि 
............................. उद्यमबीच भएको प्रववडि हस्तान्त्तिि िम्बन्त्िी िम्झौता।  

दिपिीय िम्झौता पर 

लघ,ु घिेल ु तथा िाना उद्योग प्रवर्द्धन केन्त्र (जिलाई  यिपडछ “प्रथम पि” भडनएको) ि 
..................................  उद्यमको तफध बाट................................. (जिलाई यिपडछ 
“दोस्रो पि” भडनएको) बीच प्रथम पिले दोस्रो पिलाई तपडिलमा उणल्लणित ववविि बमोणजम 
प्रववडि िहयोग उपलब्ि गिाउन तपडिलका शतधहरुको अडिनमा िही प्रथम पिको कायाधलयमा 
यो दिपिीय िम्झौता भएको छ। 

क) प्रथम पिले दोस्रो पिलाई ददएको प्रववडि ( मेणशन तथा उपकििहरु ) िहयोगको वववििाः  
 

क्र.िं. मेडिन/उपकििको नाम 
तथा स्पेडिवफकेिन 

परिमाि प्रडत ईकाई 
दि (म.ुअ. 
कि िमेत) 

जम्मा मूल्य रु कैवफयत 

  

 

 

    

      

  
ि) शतधहरुाः 

१. िम्झौता बमोणजम िरिद गिेको प्रववडि प्रथम पिले उद्यम स्थलिम्म लगेि जडान गनध 
िहजीकिि गनेछ। 

२. उद्यम स्थलमा प्रववडि जडान गदाध दोस्रो पिले आवश्यक िहयोग गनुध पनेछ। 
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३. िरिद गिेको प्रववडिको िक्कल बील भपाधइ प्रथम पिले िाख्नछे। आवश्यकता अनिुाि 
बील भपाधइको प्रडतडलवप प्रथम पिले दोस्रो पिलाई उपलव्ि गिाउन िक्नेछ।  

४. प्रथम पिबाट हनुे अनगुमनका लाडग दोस्रो पिले िहयोग गनुधपनेछ। 

५. दोस्रो पिले बझेुको प्रववडि (मेडिन/उपकिि) लाई आफ्नो उद्यम व्यविायको प्रवर्द्धन ि 
ववस्तािमा प्रयोग गनुधपनेछ। 

६. मेडिन/उपकिि प्राप्त गिेको डमडतले पाँच बषधिम्म अरु किैलाई हक हस्तान्त्तिि गनध ि 
डबक्री ववतिि गनध वा भाडामा ददन पाइने छैन।  

७. यो िम्झौता बमोणजम प्राप्त गिेको मेडिन/उपकिि िम्झौता डबपरित हक हस्तान्त्तिि वा 
डबक्री ववतिि गिेमा वा भाडामा ददएमा प्रचडलत कानून बमोणजम िण्ड (क) मा 
उल्लेणित िकममा प्रचडलत डनयमानिुाि ह्रािकट्टी गिी उि िकम ििकािी बाँकी ििह 
अिलु उपि गिी त्यस्ता उद्यमलाई यि केन्त्रबाट प्रदान गरिने कुनै पडन प्रकािको 
िहयोग उपलब्ि गिाइने छैन। 

८. प्रथम पिबाट दोस्रो पिलाई प्रववडि हस्तान्त्तिि गिेपडछ त्यिको ममधतिंभािको िम्पूिध 
णजम्मेवािी दोस्रो पिकै हनुेछ। 

९. केन्त्रले मागेका कागजात तथा बील भिपाई तथा अन्त्य कागजातहरु उपलब्ि गिाउन े
दावयत्व िम्बणन्त्ित उद्यमको हनुेछ। 

१०. उद्यमीले यि कायधववडि बमोणजम प्रववडि िेवा प्राप्त गिेपडछ उद्यममा आएको परिवतधन 
स्पष्ट झल्कने प्रडतवेदन यि कायधववडिको अनिूुची- ८ बमोणजम तयाि गिी आडथधक वषध 
िमाप्त भएको डमडतले एक मवहनाडभर कणम्तमा ५ बषधिम्म केन्त्रमा पेश गनुधपनेछ। 

११. यो िम्झौता कायाधन्त्वयन िम्वन्त्िमा कुनै पडन वववाद डिजधना भएमा प्रचडलत काननु 
बमोणजम नै हनुेछ।  

 

उपिोि शतधहरूमा मञ्जिुी भई दस्तित गने आडिकारिक प्रडतडनडिहरू: 

प्रथम 

पिका 
तफध बाट 

हस्तािि नाम पद फोन 

मोवाइल 

फ्याक्ि नं िम्पकध  
व्यणि 

कायधलयको छाप 
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……………. …………............ …………… …………. ………… …………… 

दोस्रो 
पिका 
तफध बाट 

१. 

 

……………. 

 

 

 

………………….. 

 

 

 

…………… 

 

 

 

…………. 

 

 

 

………… 

 

 

 

…………… 

 

२. …………. ………............ …………… ………. ………… ……  

िोहवि 

प्रथम 

पिका 
तफध बाट 

हस्तािि नाम पद फोन 

मोवाइल 

फ्याक्ि नं िम्पकध  
व्यणि 

कायधलयको छाप 

१. ……………. …………............ …………… …………. ………… ……………  

२.        

दोस्रो 
पिका 
तफध बाट 

१. 

………. ………………….. …………… …………. ………… ……………  

२. ……………. …………............ …… ………. ………… ……………  
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अनिूुची -७ 

अनगुमन प्रडतवेदन ढाँचा  

(दफा १३ को उपदफा (१) िँग िम्बणन्त्ित) 

अनगुमनको अवडिाः आ.ब. ......................देणि ................... िम्म 

१. परिचय  

उद्योगको नामाः       

उद्योग िहेको स्थानाः 

उद्योगीको नाम ि िेगानााः 

प्रववडि हस्तान्त्तिि गिेको डमडत:-    

प्रववडि िहयोग अन्त्तगधत प्राप्त गिेको प्रववडि िंञ्चालनमा आएको डमडताः  

प्रववडि िहयोग अन्त्तगधत प्राप्त गिेको प्रववडिको वववििाः 

क्र.िं. मेडिन/उपकििको नाम  परिमाि हालको िंञ्चालनको अवस्था 
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िहयोग प्राप्त भएपश्चातको उपलब्िी 

क्र.िं. उपलब्िीका 
वववििहरु 

िहयोग 
प्राप्त 
गनुध 
अगाडड 

िहयोग प्राप्त भएपश्चात 

पवहलो बषध दोस्रो बषध तेश्रो 
बषध 

चौथो  
वषध 

पाँचौ 
वषध 

१. उत्पादनमा (केजी) 

 

      

२. डबक्री (िकम रू )       

३. िोजगािी (िंख्या) 

• मवहला 

• परुुष 

• जम्मा 

      

४. नाफा नोक्िान (िकम 
रू ) 

      

 

देणिएका िमस्याहरु:- 
 

िमािानका लाडग चाडलएका उपायहरु:-  
 

अन्त्य उल्लेिनीय कायध :- 
 

प्रडतवेदन बझुाउन ेकमधचािीको नामाः 
दस्तिताः 
पदाः 
डमडताः 
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अनिूुची  - ८ 

 (दफा १३ को उपदफा (२) िँग िम्बणन्त्ित) 

प्रगडत  प्रडतवेदन ढाचँा  

प्रगडतको अवडिाः आ.ब. ......................देणि ................... िम्म 

१. परिचय  

उद्यमको नामाः        

उद्यम िहेको स्थानाः 

िम्पकध  िेगानााः    

िम्पकध  व्यणिको नामाः 

िम्पकध  व्यणिको पदाः 

िम्पकध  व्यणिको टेडलफोन नं. : 

प्रववडि िहयोग अन्त्तगधत प्राप्त गिेको प्रववडि िंञ्चालनमा आएको डमडताः  

प्रववडि िहयोग अन्त्तगधत प्राप्त गिेको प्रववडिको वववििाः 

क्र.िं. मेडिन/उपकििको नाम  परिमाि हालको िञ्चालनको अवस्था 
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िहयोग प्राप्त भएपश्चातको उपलणब्ि 

क्र.िं. उपलणब्िका 
वववििहरु 

िहयोग 
प्राप्त 
गनुध 
अगाडड 

िहयोग प्राप्त भएपश्चात 

पवहलो बषध दोस्रो बषध तेश्रो 
बषध 

चौथो  
वषध 

पाँचौ 
वषध 

१. उत्पादनमा (केजी) 

 

      

२. डबक्री (िकम रू )       

३. िोजगािी (िंख्या) 

• मवहला 

• परुुष 

 

      

४. नाफा नोक्िान (िकम 
रू ) 

      

 

अन्त्य उल्लेिनीय उपलब्िी भए उल्लेि गनेाः 
 

प्रडतवेदन बझुाउनेको नामाः 
दस्तिताः 
पदाः 
उद्यमको नामाः 
डमडताः 
उद्यमको छापाः 


