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मह उद्यम प्रवर्द्धन कार्धववधि, २०७९ 

                    मन्त्रालर्बाट स्वीकृत धमधत 

207९/ / 
 

प्रस्तावनााः लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्त्रको बावषधक बजेट कार्धक्रममा उल्ललल्ित 
“मह उत्पादन तथा प्रशोिन केन्त्रको स्थापनामा सहर्ोग” कार्धक्रम कार्ाधन्त्वर्न गनध, 

ववधनर्ोजन ऐन, २०७८ को दफा ९ को उपदफा (२) ले ददएको अधिकार प्रर्ोग 
गरी उद्योग, वाल्िज्र् तथा आपूधतध मन्त्रालर्ले र्ो कार्धववधि बनाई लागू गरेको छ।       

 

पररच्छेद-१ 

प्रारल्भिक 

१. संल्िप्त नाम र प्रारभिाः (१) र्स कार्धववधिको नाम “मह उद्यम प्रवर्द्धन कार्धववधि, 

२०७९” रहेको छ । + 

(२) र्ो कार्धववधि मन्त्रालर्बाट स्वीकृत िएको धमधतदेल्ि प्रारभि हनुेछ। 

२. पररिाषााः  ववषर् वा प्रसंगले अको अथध नलागेमा र्स कार्धववधिमा, 
(क) "उद्यम" िन्नाले प्रचधलत कानून बमोल्जम दताध िई सञ्चालनमा रहेको उद्यम 

सभझन ुपछध। 

(ि) “उद्यमी” िन्नाले प्रचधलत कानून बमोल्जम दताध गरी उद्यम सञ्चालन गने 
व्र्ल्िलाई सभझन ुपछध। 

(ग) "केन्त्र" िन्नाले लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्त्र सभझन ुपछध। 

(घ) "प्रववधि" िन्नाले लघ,ु घरेल ु तथा साना उद्यमको सञ्चालन, ववस्तार तथा 
स्तरोन्नधत गनधको लाधग आवश्र्क पने उपकरि वा मेधसन उपलब्ि गराउन े
कार्ध सभझन ुपछध। 

(ङ) "प्रववधि{ हस्तान्त्तरि" िन्नाले उद्यम व्र्वसार् सञ्चालन, ववस्तार तथा स्तरोन्नधत 
गनधको लाधग आवश्र्क पने उपकरि वा मेल्शन उपलब्ि गराउने कार्ध 
सभझन ु पदधछ र सो शब्दले त्र्स्तो मेल्शन उपकरि िररद गनधको लाधग 
लागत साझेदारीमा सहर्ोग गने वा त्र्स्तो उपकरि वा मेल्शन सञ्चालन गनध 
आवश्र्क पने ववशेष प्रकारको सीप धसकाउने कार्धलाई समेत जनाउँछ। 
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(च) "मन्त्रालर्" िन्नाले उद्योग, वाल्िज्र् तथा आपूधतध मन्त्रालर् सभझन ुपछध। 

(छ) "लल्ित समूह" िन्नाले र्स कार्धववधिले तोकेका वगध, समूहलाई सभझन ुपछध। 

(ज) "लागत साझेदारी" िन्नाले कार्धक्रम सञ्चालनमा संलग्न हनु े वा सहर्ोग 
परु्ाधउने संघ, प्रदेश र स्थानीर् तह तथा सरकारी र गैरसरकारी, धनजी एवं 
सहकारी िेरबीच हनु े ववत्तीर् तथा गैर ववत्तीर् साझेदारीलाई समेत सभझन ु
पछध। 

(झ) "स्थानीर् तह" िन्नाले गाउँपाधलका वा नगरपाधलकालाई सभझन ुपछध। 

(ञ) "सधमधत" िन्नाले दफा ६ बमोल्जम गदित सधमधतलाई सभझन ुपछध। 

 

पररच्छेद -२ 

उद्यमी छनोट र सहर्ोगका िरे 

३. छनौटका आिार: र्स कार्धववधि अनसुार प्रववधि हस्तान्त्तरि गने प्रर्ोजनका लाधग 
देहार्का आिारमा उद्यम छनौट गररनेछाः- 

(क) प्रचधलत कानून बमोल्जम मह उद्यम गनध दताध/नवीकरि िएको, 
(ि) आवेदकको स्वाधमत्व वा साझेदारीमा उद्यम रहेको, 
(ग) उद्यम संचालनमा रहेको, 
(घ) उद्यम रहेको जग्गाको स्वाधमत्व,  

(ङ) उद्यमीको सीप  तथा कार्ाधनिुव, 
(च) लागत साझेदारीको अनपुात,  
(छ) रोजगारीको सृजना, 
(ज) िौधतक पूवाधिारको अवस्था, 
(झ) उद्यममा लैविक तथा सामाल्जक समावेशीकरि, 
(ञ) स्थानीर् स्तरमा कच्चा पदाथधको उपलब्िता।  

 

४. सहर्ोगका िरेहरु : छनौट िएका उद्यमको आवश्र्कता र केन्त्रको बजेट कार्धक्रम 
समेतका आिारमा सहर्ोगका िेरहरु देहार् अनसुार हनुेछन:् 

(क)      उत्पादन, प्रशोिन सभबन्त्िी प्रववधि हस्तारन्त्तरि,  
(ि)      बजारीकरिमा, व्र्वस्थापन सिुार, 
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(ग)    प्राववधिक िमता ववकास, 

(घ)    केन्त्रले तोकेका अन्त्र् प्रववधि तथा प्राववधिक सहर्ोग। 

 

 

पररच्छेद-३ 

प्रस्ताव छनौट प्रवक्रर्ा 
५. आवेदन माग गनेाः (१) केन्त्रले बजेट तथा कार्धक्रममा समावेश िए बमोल्जम प्रववधि 

प्रर्ोग गरी मह उद्यम प्रवर्द्धन गनध चाहने उद्यमीहरुलाई अनसूुची -१ बमोल्जम १५ 
(पन्त्र) ददनको सूचना ददई आवेदन माग गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोल्जम प्रकाल्शत सूचनाको अवधिधिर उद्यमीले आफ्नो 
उद्यमलाई आवश्र्क पने प्रववधिको वववरि िलुाई अनसूुची -२ बमोल्जम केन्त्रमा आवेदन 
पेश गनुधपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोल्जमको आवेदनसाथ देहार्का कागजात समेत संलग्न 
गनुधपनेछाः- 

(क) नेपाली नागररकताको प्रमािपरको प्रधतधलवप,  
(ि) उद्यम दताध तथा नवीकरि प्रमािपरको प्रधतधलवप, 
(ग) मूलर् अधिबवृर्द् कर वा स्थार्ी लेिा नभबर दताध प्रमािपरको प्रधतधलवप, 
(घ) अनसूुची-३ बमोल्जमको  व्र्वसावर्क र्ोजना, 
(ङ) सभबल्न्त्ित  स्थानीर् तहको वडा कार्ाधलर्को धसफाररस, 
(च) उद्यमल्शलता ताधलम धलएको िए सोको प्रमािपरको प्रधतधलवप, 
(छ) मह सभबन्त्िी ताधलम धलएको िए सोको प्रमािपरको प्रधतधलवप।  

 

६. प्रस्ताव मूलर्ाङ्ककन सधमधत : (१) दफा ५ अनसुार प्राप्त प्रस्तावहरुको मूलर्ाङ्कन गनध 
केन्त्रमा देहार्को प्रस्ताव मूलर्ाङ्कन सधमधत रहनेछाः 

(क)  प्रमिु, प्रशासन, र्ोजना तथा तथर्ांक शािा, केन्त्र   -संर्ोजक, 
(ि) प्रधतधनधि, उद्योग, वाल्िज्र् तथा आपूधतध मन्त्रालर्    -

सदस्र्, 
(ग)   प्रमिु, अध्र्र्न, अनसुन्त्िान तथा प्रल्शिि शािा, केन्त्र   -सदस्र्, 
(घ)   लेिा अधिकृत, केन्त्र       -सदस्र्, 
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(ङ)   अधिकृत, अध्र्र्न, अनसुन्त्िान तथा प्रल्शिि शािा               -सदस्र् सल्चव  

 

(२) सधमधतले बैिकमा आवश्र्कता अनसुार सभबल्न्त्ित िेरका ववज्ञ तथा 
कमधचारीलाई आमन्त्रि गनध सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोल्जमको सधमधतले अनसूुची ४ मा उल्ललल्ित मापदण्डको 
आिारमा मूलर्ाङ्कन गरी छनौट िएका प्रस्ताव र बैकल्लपक सूचीमा परेका प्रस्तावको 
र्ोग्र्ताक्रम सवहत केन्त्रको कार्धकारी अधिकृतसमि पेश गनुधपनेछ। 

(४) सधमधतले प्रस्ताव मूलर्ाङ्कन गदाध आवश्र्कता अनसुार स्थलगत अध्र्र्न तथा  
प्रस्तावकबाट थप वववरि माग्न वा स्पष्ट पानध लगाउन सक्नेछ।   

 

७. प्रस्तावको स्वीकृधताः दफा ६ बमोल्जम छनौट िई सधमधतले धसफाररस गरेका प्रस्तावहरु 
मध्रे्बाट प्रस्तावकको लागत अनमुान र स्वीकृत बावषधक बजेटको सीमाधिर रही केन्त्रको 
कार्धकारी अधिकृतले स्वीकृत गनेछ। 

 

८. सभझौता, िररद तथा प्रववधि हस्तान्त्तरि: (१) केन्त्रले दफा ७ बमोल्जम प्रस्ताव स्वीकृत 
िएका उद्यमलाई सात ददनको समर् ददई सभझौता गनध आउन पराचार गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोल्जम सात ददनधिर छनौट िएको कुनै उद्यम सभझौता गनध 
नआएमा त्र्सपधछको वैकल्लपक सूचीको क्रममा रहेको प्रस्तावकलाई प्रववधि हस्तान्त्तरि 
सभझौताको लाधग सात ददनको भर्ाद ददई केन्त्रले पराचार गनेछ।  

(३) र्स कार्धववधि बमोल्जम लागत साझेदारीमा छनौट िई केन्त्रसँग सभझौता गने 
उद्यमीले सभझौता गनुधपूवध केन्त्रबाट स्वीकृत लागत अनमुानको कल्भतमा बीस प्रधतशत रकम 
वा स्वलगानी गनध कवलु गरेको रकममध्रे् जनु बढी हनु्त्छ, सो रकम सभबल्न्त्ित कोष तथा 
लेिा धनर्न्त्रक कार्ाधलर्मा रहेको केन्त्रको िरौटी िातामा जभमा हनु ेगरी सभबल्न्त्ित बैङ्कमा 
जभमा गरेको िौचरको प्रधत केन्त्रमा पिाउन ुपनेछ। 

(४) केन्त्रले उपदफा (१) वा (२) बमोल्जम सभझौता गनध आउने उपदफा (३) को 
प्रकृर्ा पूरा गरेको उद्यमीसँग अनसूुची - ५ को ढाँचामा सभझौता गनेछ।  

    

९. लागत अनमुान तर्ारी र स्वीकृधताः (1) केन्त्रले दफा 7 बमोल्जम स्वीकृत िएको प्रस्तावमा 
उल्ललल्ित प्रववधि िररदको लाधग स्पेधसवफकेसन र लागत अनमुान तर्ार गरी स्वीकृत गनेछ। 
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(2) उपदफा (1) बमोल्जम स्वीकृत लागत अनमुानमा प्रववधि हस्तान्त्तरि िई 
उद्यमस्थलसभम ढुवानी गदाध लाग्ने िचध र जडान िचध समेत समावेश गनुध पनेछ।  

(3) उपदफा (1) बमोल्जम लागत अनमुान स्वीकृत िएपधछ बजेट तथा कार्धक्रमको 
पररधिधिर रही प्रचधलत िररद कानून बमोल्जम केन्त्रले प्रववधि िररद गनेछ । 

१०. प्रववधिको हस्तान्त्तरिाः र्स कार्धववधि बमोल्जम िररद िएको प्रववधि अनसूुची-६ बमोल्जम 
सभझौता गरी हस्तान्त्तरि गररने छ। 

  
 

पररच्छेद-४ 

प्रववधि प्राधप्त र पररचालन 

 

११. प्रववधिको प्रर्ोग गने प्रवक्रर्ााः (१)केन्त्रले सभझौता बमोल्जम हस्तान्त्तरि गरेको प्रववधिको 
जडानको लाधग सरल र सहज रुपमा संञ्चालन गनध धमलने उपर्िु र सरुल्ित स्थानको व्र्वस्था 
उद्यमीले गनुधपनेछ। 

(२) प्रववधि उद्यमस्थलसभम परु् र्ाउन ेर जडान गने कार्धमा केन्त्रले आवश्र्िानसुार 
सहर्ोग गनेछ। 

(३) प्रववधिको समर् समर्मा ममधत संिार गरी सञ्चालन गने दावर्त्व प्रववधि प्राप्त गने 
उद्यमीको हनुेछ।  

 

पररच्छेद -५ 

ववववि 
 

१२. अनगुमन, धनरीिि तथा मलुर्ाङ्कनाः (१) प्रववधिको समलु्चत व्र्वस्थापन, संञ्चालन गरे 
नगरेको सभबन्त्िमा केन्त्रले समर् समर्मा अनगुमन तथा धनरीिि गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोल्जम अनगुमन धनररिि गनध िवटएको कमधचारीले मागेको 
धबवरि उपलब्ि गराउने दावर्त्व सभबल्न्त्ित उद्यमीको हनुेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोल्जम धनररिि र अनगुमन गदाध र्स कार्धववधि तथा सभझौतामा 
उल्ललल्ित शतधहरुको पालना नगरी प्रववधिको दरुुपर्ोग गरेको पाइएमा केन्त्रले  
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प्रववधिको परल मूलर्मा प्रचधलत धनर्मानसुार ह्रासकट्टी गरी हनु आउने रकम 
उद्यमीबाट सरकारी बाकँी सरह असूल उपर गनेछ र र्स्ता उद्यमलाई केन्त्रबाट प्रदान 
गररने अन्त्र् कुनै पधन प्रकारको सहर्ोगमा सहिागी गराउने छैन। 

 

१३. प्रधतवेदन पेश गनुधपने : (1) दफा 1२ बमोल्जम अनगुमन र धनररििमा िवटने 
कमधचारीले केन्त्रबाट हस्तान्त्तरि िएको प्रववधिको प्रर्ोगको अवस्था, सञ् चालन, 
व्र्वस्थापन र प्रववधिको प्रर्ोगबाट उद्यम र उद्यमीको अवस्थामा आएको पररवतधन र 
प्रिावकाररता समेत स्पष्ट िलुाई केन्त्रमा अनसूुची-७ बमोल्जमको ढाँचामा प्रधतवेदन पेश 
गनुध पनेछ। 

(2) उद्यमीले र्स कार्धववधि बमोल्जम प्रववधि सेवा प्राप्त गरेपधछ उद्यममा 
आएको पररवतधन स्पष्ट झलकने प्रधतवेदन अनसूुची-८ बमोल्जमको ढाँचामा तर्ार गरी 
आधथधक वषध समाप्त िएको धमधतले एक मवहनाधिर कल्भतमा पाँच वषधसभम केन्त्रमा 
पेश गनुध पनेछ। 

(3) उपदफा (1) र (2) बमोल्जम प्राप् त प्रधतवेदन समेतको आिारमा 
कार्धक्रमको प्रिाव मूलर्ाङ्कन र ववश्लषेि गरी कार्धक्रमलाई आगामी आधथधक वषधमा 
धनरन्त्तरता ददने नददने सभबन्त्िमा केन्त्रले आवश्र्क धनिधर् गनध सक्नेछ। 

 

१४. स्पष्ट पारी कार्ाधन्त्वर्न गनध सक्नेाः र्स कार्धववधि कार्ाधन्त्वर्नको क्रममा अनसूुचीमा 
िएको व्र्वस्था सभबन्त्िमा कुन ैअस्पष्टता िएमा केन्त्रले स्पष्ट पारी कार्ाधन्त्वर्न गनध 
सक्नेछ। 

१५. प्रचधलत कानून बमोल्जम हनुे : र्स कार्धववधिमा उललेि िएका कुराहरु अन्त्र् नेपाल 
कानूनसँग नबाझे सभम र्सै बमोल्जम हनुेछ र अन्त्र् कुराहरुको हकमा प्रचधलत कानून 
बमोल्जम हनुेछ। 
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अनसूुची-१ 

 (दफा ५ को उपदफा (१) सँग सभबल्न्त्ित) 

प्रववधि सहर्ोग कार्धक्रम प्रस्ताव आह्वान सूचनाको ढाचँा 
 

नेपाल सरकार  
उद्योग, वाल्िज्र् तथा आपधूतध मन्त्रालर् 

लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्त्र 

मह उद्यम प्रबर्द्धनको लाधग प्रववधि सहर्ोग सभवन्त्िी सूचना 
 

(सूचना प्रकाशन धमधत ........................................) 
र्स केन्त्रले आ.ब. २०.. /../../ को वावषधक स्वीकृत कार्धक्रम अनसुार मह उत्पादन/ 

प्रशोिन/प्र्ाकेल्जि/बजारीकरिको लाधग प्रववधि सहर्ोग प्रदान गने कार्धक्रम रहेको हुँदा 
इच्छुक उद्यमीबाट र्ो सूचना प्रकाल्शत धमधतले १५(पन्त्र) ददनधिर धनिाधररत ढाँचामा दरिास्त 
तथा कागजातहरु पेश गनधहनु र्ो सूचना प्रकाल्शत गररएको छ ।पेश गनुधपने दरिास्त तथा 
कागजातहरुको वववरि र्स केन्त्रको वेवसाइट www.mcsipc.gov.np बाट प्राप्त गनध सवकन े
छ। दरिास्त तथा कागजातहरु केन्त्रको इमेल िेगाना……..मा समेत पिाउन सवकनेछ। 
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अनसूुची - २ 

 (दफा ५ को उपदफा (२) सँग सभबल्न्त्ित) 
धनवेदनको ढाचँा 

 

श्रीमान ्कार्धकारी अधिकृतज्रू् 

लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्त्र, 

धरपरेुश्वर, कािमाण्डौ । 

 

 

ववषर्ाः मह उद्यमका लाधग प्रववधि सहर्ोग सभबन्त्िमा । 

 

त्र्स केन्त्रबाट धमधत................ को सूचनामा प्रकाल्शत प्रववधि .................................उद्यमलाई 
आवश्र्क िएकोले तपल्शलको वववरि तथा कार्धर्ोजना समेत संलग्न गरी पेश गरेको छु /छौं । 

 

तपधसलमा उल्ललल्ित हरेक प्रश्नको ३ वटा ववकलप मध्रे् कुनै १ मा मार √ ल्चन्त्ह लगाउनहुोस  
क्र.सं.ं वववरि √ ल्चन्त्ह लगाउन े

१. प्रस्ताववत    उद्यममा उद्यमीको संलग्नता  

क) ५ जनािन्त्दा बढी रहेको  

ि)  ५ जनासभम रहेको  

ग) एकल   
२. उद्यममा स्वाधमत्वको अवस्था   

क) आफं्नै स्वाधमत्वमा   

ि) आफं्नो पररवारको  स्वाधमत्वमा   
ग) िाडामा   

३. व्र्वसंावर्क ज्ञान, सीप, अनिुव   

क) मह  सभवन्त्िंी  संीपको  प्रमाि  पर  िएको  
ि) उद्यमल्शलता  सभवन्त्िी  ताधलम  धलएको  प्रमाि  पर  िएको  
ग) ज्ञान, सीप  सभवन्त्िंी  कुनै पधन  ताधलम धलएको  प्रमाि  पर  निएको   

४.  लगानीको अनपुात  
क) कूल लगानीको ४० प्रधतशत वा सोिन्त्दा बढी आफनै लगानी लगाउन 

तर्ार  
 

ि) कूल लगानीको २५ देल्ि ३९ प्रधतशतसभम आफ्नो लगानी लगाउन  
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तर्ार 
ग) कूल लगानीको २४ प्रधतशतिन्त्दा कम आफ्नो लगानी लगाउन तर्ार  

५. प्रस्ताववत र्ोजनामा रोजगारी अबस्था   
क) ५ जनािन्त्दा वढी  
ि) ४ जनासभम  
ग) स्वरं् मार संलग्न रहेको  

६. प्रस्ताववत कार्धको अवस्था  
क) ३  बषध िन्त्दा  बढी देल्ि  मह सभवन्त्िी काम गरर रहेको  
ि) १ -३ बषध  मह सभवन्त्िी  काम गरररहेको  
ग) मह सभवन्त्िी काम गनध  पररर्ोजना  मार तर्ार  गरेको  

७. आर्ोजनामा िौधतक पूवाधिार ( धबद्यतु,  सडक  र  सञ्चार)  
क) सबैमा  पहुंच  िएको  
ि) धबद्यतु  र  सडकमा  मार  पहुंच  िएको  
ग) धबद्यतुमा मार  पहुंच  िएको  

८. तपाई तलका मध्रे् कुन वगधमा पनुध हनु्त्छ ?  
(क) दधलत, मवहला, जनजाती, मिेशी, अपािता िएको वा वपछधडएको िेरका 

व्र्ल्ि     
 

(ि) अन्त्र्  
९. मखु्र् कच्चा पदाथधको उपलब्िता  

क) स्थानीर् स्तरमा  उपलव्ि हनुे  

ि) देशको  अन्त्र्र  स्थानबाट  लर्ाउन ुपने  

ग) अन्त्र् देशबाट लर्ाउन ुपने  

 

११. तपाईको उद्यममा रहेका मेल्शन उपकरिहरुको  वववरि 

क्र.संं. मेल्शन, औजार, उपकरि इकाई पररमाि दर जभमा मूलर् 

१.      

२.      

३.      

 जभमा     
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१२. उद्यमलाई आवश्र्क मेल्शन, औजार, उपकरिको अनमुाधनत वववरि तलको ताधलकामा उललेि 

गनुध होस, िाउँ नपगेु अको कागजमा र्स्तै ढाँचामा लेख्नहुोस । 

क्र.स. मेल्शन, औजार, 
उपकरिको 
वववरि 

इकाई पररमाि दर 
रू 

जभमा 
मूलर् रू 

केन्त्रबाट 

अपेिा 
गररएको 
रु 

स्वलगानी 
रू 

१.        

२.        

३.        

 जभमा       

 

१३. प्रववधि माग गनुधको औल्चत्र् के हो ? (िाउँ नपगेु अको कागजमा लेख्नहुोस ) 
 

 

 

धनबेदकको नामाः  
 

हस्तािर: 

िेगाना: मोवाइल नं: 
टेधलफोन: ईमेल: 
माधथ उल्ललल्ित प्रववधि सहर्ोगको लाधग देहार् बमोल्जमका वववरि सवहत र्ो धनवेदन पेश गरेको छु 

/छौं। 
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धनवेदनको साथ पेश गररएको कागजातको वववरि  
(िएको ववबरिमा √ ल्चन्त्ह लगाउने) 
 

क) व्र्वसावर्क र्ोजना, 
ि) सभवल्न्त्ित स्थानीर् तहको वडा कार्ाधलर्को धसफाररस, 
ग) नेपाली नागररकताको प्रधतधलवप,  
घ) उद्यमल्शलता ताधलम प्रमाि परको प्रधतधलवप, 
ङ) मह सभबन्त्िी ताधलम प्रमाि परको प्रधतधलवप, 
च) उद्यम दताध तथा नवीकरि प्रमािपरको प्रधतधलवप, 
छ) मूलर् अधिबवृर्द् कर वा स्थार्ी लेिा नभबर,  

ज) उद्यम सञ्चालकहरुको धनिधर्को प्रधतधलवप। 

 
 

व्र्वसार् रहेको स्थानको नक्सा उललेि गने।  

 

 

 

उत्तर 
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अनसूुची-३ 

 (दफा ५ को उपदफा (३) को िण्ड (ङ) सँग सभबल्न्त्ित) 

व्र्वसावर्क र्ोजनाको ढाचँा 
 

व्र्वसार्को झलक तथा र्ोजना (Business Highlights and Plan) 

 

१. उद्यमको नामाः 

२. िेगानााः 

३. उद्यमको दताध, स्थापना तथा संचालन िएको धमधताः 

४. उद्यमको मखु्र् प्रोप्राईटरको नामाः 

५. उद्यममा लगानी गने सबै संस्थापक साझेदार शेरर्िनीको वववरिाः 

क्र.सं. नाम, थर िेगाना धलि समावेल्शता(जनजाधत, 
दधलत, मिेशी, 

एकल, अन्त्र्) िए 
उललेि गने 

लगानीको वहस्सा 
(प्रधतशतमा) 

      

      

      

      

 

६. उद्यमले उत्पादन गने वस्तकुो वववरि :  

७. उत्पादन लक्ष्र् : 
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क. दैधनकाः 
ि. माधसकाः 
ग. वावषधकाः 
८.  उद्यम स्थापना गने स्थान र कारिहरुाः (र्ो स्थानमा उद्यम स्थापना गनध वकन उल्चत छ?) 
============================================================================================================================= ===============================================

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

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

९.  उद्यमको ल्स्थर सभपल्त्तको वववरिाः 

धस.नं. 
 

ल्स्थर सभपल्त्तको वववरि 

 

इकाई 

 

पररमाि 
 

    

    

    

    

    

 

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

धस.नं. कच्चा पदाथधको वववरि इकाई पररमाि 
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११. कामदार वववरि 

क. संख्र्ात्मक वववरिाः 

जभमा कमधचारी, 
कामदार 

मवहला 

 

दधलत  जनजाधत मिेशी अन्त्र् समावेल्शता िए िलुाई 
संख्र्ा उललेि गने 

      

 

ि. उद्यमी स्वरं् काम गने वक नगनेाः   

 

१२. उद्यमको प्रस्ताववत कुल पुजँी : रु 

     क. ल्स्थर पुजँी (सभपल्त्त): रु 

     ि. चाल ुप ुजँीाः रु 

 

 १३.  ववत्तीर् व्र्वस्थापन : 

लगानीको िेर 

 

लगानीको स्रोत कुल 
लगानी 

स्वलगानी, रु ऋि, रु अन्त्र् (अनदुान, 
सहर्ोग पाएको 

िए), रु 

स्थीर पुजँी ( Fixed capital)     

चाल ुपुजँी (Working 

Capital) 
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१४. उद्यमको उत्पादन प्रकृर्ााः 
 

 

१५.  उद्यम रहेको स्थानमा िौधतक पूवाधिार ( धबद्यतु,  सडक  र  सञ्चार) को पहुँचको अवस्थााः  

 

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

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

 

१६ मह उत्पादन, प्रशोिन एवं उद्यम संचालन सँग सभबल्न्त्ित िएको सीप, ताधलम, अनिुवको 
धबवरिाः  

 

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

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

 

१७. माग गरेको प्रववधिको धबवरि, प्रर्ोग, अपेल्ित लाि एवं उपलल्ब्िाः  

 

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

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

 

१८. माग गरेको प्रववधिको अनमुाधनत लागत, कधत प्रधतशतसभम लागत उद्यमी स्वरं्ले व्र्होनेाः  
 

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

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

१८. धनष्कषध{M 

 
 

 
 
 



16 

 

 
 

अनसूुची-४ 

 (दफा ६ को उपदफा (३) सँग सभबल्न्त्ित) 

प्रववधि सहर्ोग कार्धक्रमको लाधग मूलर्ाङ्कन फारम 

 
 

धनिाधररत भर्ादधिर प्रववधि सहर्ोग कार्धक्रमको लाधग प्राप्त आवेदनहरू तपल्शलको आिारमा मूलर्ाङ्कन 
सधमधतले मूलर्ाङ्कन गने छ। 

 

क्र.स. मूलर्ाङ्कनको आिार पूिाधङ्क 
अंक 

प्राप्ताङ्क कैवफर्त 

१. उद्यमको स्वाधमत्व १० 
  

क) ५ जना िन्त्दा बढी  रहेको १० 
 दताधको प्रमाि 

हनुपुने ि) ५ जना सभम  रहेको ९ 
 

ग) एकल व्र्वसार् गने ८  

२. उद्यम रहेको जग्गाको स्वाधमत्व १० 
  

क) आफनै नाममा िएको १० 
 जग्गाको पूजाध वा 

िाडा सभझौता ि) आफनो पररवारको नाममा िएको ८  

ग) िाडामा ६ 
 

३. आवेदकको सीप, ८ 
  

क) मह प्रशोिन सभबन्त्िी सीप िएको ८  प्रमाि हनुपुने 

ि) िाद्यान्त्र् प्रशोिन सभबल्न्त्ि अन्त्र् सीप िएको ५  

४. लगानीको अनपुात १०   
क) कूल लगानीको  ४० प्रधतशत वा सोिन्त्दा वढी आफनै 

लगानी लगाउन तर्ार  
१०   

ि) कूल लगानीको २५ देल्ि ३९ प्रधतशतसभम आफ्नो 
लगानी लगाउन तर्ार 

८   

ग) कूल लगानीको  २४  प्रधतशतिन्त्दा कम आफ्नो लगानी 
लगाउन तर्ार 

६   

५. रोजगारी धसजधना १०   
क) ५ िन्त्दा वढी १०   
ि) २ देल्ि ४ जना  ८   
ग) एकल  वा स्वरं् संलग्न  रहेको ६   
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क्र.स. मूलर्ाङ्कनको आिार पूिाधङ्क 
अंक 

प्राप्ताङ्क कैवफर्त 

६. उद्यमको कार्ध अनिुवको अवस्था १०   
क) ३ बषध िन्त्दा  बढीदेल्ि  बेसारमा  काम गरर रहेको १०   
ि) १-३ बषध िन्त्दा  कमदेल्ि  बेसार सभबनिी  काम  गरररहेको ८   
ग) बेसार सभवन्त्िी  काम गने  परररे्जना तर्ार गरेको ६   

७. आर्ोजनामा िौधतक पूवाधिार  १०   
क) धबद्यतु,  सडक  र  सञ्चारमा  सहज  पहुंच िएको १०   
ि) धबद्यतु,  सडकमा  पहुंच  िएको ८   
ग) धबद्यतुमा मार  पहचु  िएको ६   

८. उद्यममा लैविक तथा समाबेसीकरि ७   
क) दधलत, मवहला, जनजाधत, मिेशी, अपािता िएका व्र्ल्िले 

सञ्चालन गरेका उद्योग  
७   

ि) अन्त्र्     ५   
९. िौगोधलक िरे (औद्योधगक व्र्वसार् ऐन, २०७६ बमोल्जम)  १०   

क) अधत अववकधसत िेरमा स्थावपत उद्योग १०   

ि) अववकधसत िेरमा स्थावपत उद्योग ७   

ग) कम ववकधसत िेरमा स्थावपत उद्योग ४   

घ) अन्त्र् ३   

१०. मखु्र् कच्चा पदाथधको उपलब्िता १०   

क) स्थानीर् स्तरमा उपलव्ि  हनुे १०   

ि) देशको अन्त्र्र  स्थानबाट  लर्ाउन ु पने ८   

ग) अन्त्र् देशबाट लर्ाउन ुपने ६   

११. व्र्वसावर्क र्ोजनाको मूलर्ाङ्कन ५   

क) उच्च ५   

ि) मध्र्म  ४   

ग) सामान्त्र् ३   

 कुल प्राप्तांक १००   
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अनसूुची - ५ 

 (दफा ८ उपदफा (४) सँग सभबल्न्त्ित) 

 केन्त्रले उद्यमंीसँग गने सभझौताको ढाचँा 

लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्त्र माफध त मह उद्यम प्रबर्द्धन कार्धववधि, २०७९ बमोल्जम 
प्रववधि उपलब्ि गराउनका लाधग केन्त्रको धमधत ....................... को धनिधर्ानसुार लघ,ु घरेल ु
तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्त्र र ............................. उद्यम बीचको सभझौता।  

दिपिीर् सभझौता पर 

लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्त्र जसलाई  र्सपधछ “प्रथम पि” िधनएको (र .. .. ... 
................ ......... आवेदकको तफध बाट ................................. उद्यमंी (जसलाई र्सपधछ 
“दोस्रो पि” िधनएको) बंीच प्रववधि हस्तान्त्तरि कार्धक्रम अन्त्तगधत प्रथम पिले दोस्रो पिलाई 
तपधसलमा उललेल्ित धबवरि बमोल्जम प्रववधि सहर्ोग उपलब्ि गराउन तपधसलमा उल्ललल्ित 
शतधहरु मान्त्र् हनुेगरी प्रथम पिको कार्ाधलर्मा र्ो दिपिीर् सभझौता िएको हो । 

क) प्रथम पिले दोस्रो पिलाई उपलब्ि गराउने प्रववधि सहर्ोगको वववरिाः  
 

क्र.स. मेधसन/औजार/उपकरिको 
नाम तथा स्पेधसवफकेसन 

पररमाि अनमुाधनत प्रधत ईकाई 
दर (म.ुअ. कर समेत) 

अनमुाधनत 
जभमा मूलर् 

उद्यमले िरौटी िातामा 
जभमा गरेको रकम रु 

      

      

      

ि) शतधहरुाः 
१. प्रचधलत िररद कानून वमोल्जम प्रथम पिले प्रववधि िररद गनेछ ।र्सरी िररद गरेपश्चात 

बढीहनुे िरौटी रकम सभबल्न्त्ित उद्यमीलाई नै वफताध गररने छ । 

२. कुनै कारिवस िररद प्रकृर्ा अवरुर्द् िई कार्धक्रम नै रर्द् हनु गएमा प्रथम पिले सो को 
जानकारी दोस्रो पिलाई ददनेछ र दोस्रो पिले िरौटी वापत जभमा गरेको रकम वफताध धलन 
सक्ने छ। 
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उपरोि शतधहरूमा मञ्जुरी िई दस्तित गने आधिकाररक प्रधतधनधिहरू 

प्रथम पिका 
तफध बाट 

हस्तािर नाम पद फोन 

मोवाइल 

फ्र्ाक्स नं सभपकध  
व्र्ल्ि 

कार्धलर्को छाप 

 

 

 

……………. 

 

…………........

.... 

 

………

…… 

 

…………. 

 

………… 

 

…………… 

 

दोस्रो पिका 
तफध बाट 

१. 

 

……………. 

 

…………........

.... 

 

………

…… 

 

…………. 

 

………… 

 

…………… 

 

२. 
 

 

 

 

……………. 

 

 

…………........

.... 

 

 

………

…… 

 

 

…………. 

 

 

………… 

 

 

…………… 

 

 

 

 

रोहवर 

प्रथम 

पिका 
तफध बाट 

हस्तािर नाम पद फोन 

मोवाइल 

फ्र्ाक्स नं सभपकध  
व्र्ल्ि 

कार्धलर्को छाप 

१.  

……………. 

 

…………............ 

 

…………… 

 

…………. 

 

………… 

 

…………… 

 

२.        

दोस्रो 
पिका 
तफध बाट 

१. 

 

 

 

……………. 

 

 

 

………………….. 

 

 

 

…………… 

 

 

 

…………. 

 

 

 

………… 

 

 

 

…………… 

 

२.        
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अनसूुची - ६   

(दफा १० सँग सभबल्न्त्ित) 

प्रववधि हस्तान्त्तरि सभझौताको ढाचँा 

लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्त्रमाफध त मह उद्यम प्रबर्द्धन कार्धववधि, २०७९  बमोल्जम 
प्रववधि उपलब्ि गराउनका लाधग केन्त्रको धमधत ....................... को धनिधर्ानसुार लघ,ु घरेल ु
तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्त्र र ............................. उद्यमबीच िएको प्रववधि हस्तान्त्तरि 
सभबन्त्िी सभझौता।  

दिपिीर् सभझौता पर 

लघ,ु घरेल ु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्त्र (जसलाई  र्सपधछ “प्रथम पि” िधनएको) र 
..................................  उद्यमको तफध बाट................................. (जसलाई र्सपधछ “दोस्रो 
पि” िधनएको) बीच प्रथम पिले दोस्रो पिलाई तपधसलमा उल्ललल्ित वववरि बमोल्जम प्रववधि 
सहर्ोग उपलब्ि गराउन तपधसलका शतधहरुको अधिनमा रही प्रथम पिको कार्ाधलर्मा र्ो 
दिपिीर् सभझौता िएको छ। 

क) प्रथम पिले दोस्रो पिलाई ददएको प्रववधि ( मेल्शन तथा उपकरिहरु ) सहर्ोगको वववरिाः  
 

क्र.सं. मेधसन/उपकरिको नाम तथा 
स्पेधसवफकेसन 

पररमाि प्रधत ईकाई दर 
(म.ुअ. कर 
समेत) 

जभमा मूलर् रु कैवफर्त 

  

 

 

    

      

  
ि) शतधहरुाः 

१. सभझौता अनसुार िररद गरेको प्रववधि प्रथम पिले उद्यम स्थलसभम लगेर जडान गनध 
सहजीकरि गनेछ । 

२. उद्यम स्थलमा प्रववधि जडान गदाध दोस्रो पिले आवश्र्क सहर्ोग गनुध पनेछ। 
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३. िररद गरेको प्रववधिको सक्कल बील िपाधइ प्रथम पिले राख्नछे। आवश्र्कता अनसुार बील 
िपाधइको प्रधतधलवप प्रथम पिले दोस्रो पिलाई उपलव्ि गराउन सक्नछे।  

४. प्रथम पिबाट हनुे अनगुमनका लाधग दोस्रो पिले सहर्ोग गनुधपनेछ। 

५. दोस्रो पिले बझेुको प्रववधि (मेधसन/उपकरि) लाई आफ्नो उद्यम व्र्वसार्को प्रवर्द्धन र 
ववस्तारमा प्रर्ोग गनुधपनेछ। 

६. मेधसन/उपकरि प्राप्त गरेको धमधतले पाँच बषधसभम अरु कसैलाई हक हस्तान्त्तरि गनध र 
धबक्री ववतरि गनध वा िाडामा ददन पाइने छैन।  

७. र्ो सभझौता बमोल्जम प्राप्त गरेको मेधसन/उपकरि सभझौता धबपररत हक हस्तान्त्तरि वा 
धबक्री ववतरि गरेमा वा िाडामा ददएमा प्रचधलत कानून बमोल्जम िण्ड (क) मा उललेल्ित 
रकममा प्रचधलत धनर्मानसुार ह्रासकट्टी गरी उि रकम सरकारी बाँकी सरह असलु उपर 
गरी त्र्स्ता उद्यमलाई र्स केन्त्रबाट प्रदान गररने कुनै पधन प्रकारको सहर्ोग उपलब्ि 
गराइने छैन। 

८. प्रथम पिबाट दोस्रो पिलाई प्रववधि हस्तान्त्तरि गरेपधछ त्र्सको ममधतसंिारको सभपूिध 
ल्जभमेवारी दोस्रो पिकै हनुेछ । 

९. केन्त्रले मागेका कागजात तथा बील िरपाई तथा अन्त्र् कागजातहरु उपलब्ि गराउन े
दावर्त्व सभबल्न्त्ित उद्यमको हनुेछ। 

१०. उद्यमीले र्स कार्धववधि बमोल्जम प्रववधि सेवा प्राप्त गरेपधछ उद्यममा आएको पररवतधन स्पष्ट 
झलकने प्रधतवेदन र्स कार्धववधिको अनसूुची ८ बमोल्जम तर्ार गरी आधथधक वषध समाप्त 
िएको धमधतले एक मवहनाधिर कल्भतमा ५ बषधसभम केन्त्रमा पेश गनुधपनेछ। 

११. र्ो सभझौता कार्ाधन्त्वर्न सभवन्त्िमा कुनै वववाद धसजधना िएमा प्रचधलत काननु अनसुार न ै
हनुेछ।  
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उपरोि शतधहरूमा मञ्जरुी िई दस्तित गने आधिकाररक प्रधतधनधिहरू 

प्रथम 

पिका 
तफध बाट 

हस्तािर नाम पद फोन 

मोवाइल 

फ्र्ाक्स नं सभपकध  
व्र्ल्ि 

कार्धलर्को छाप 

  

……………. 

 

…………............ 

 

…………… 

 

…………. 

 

………… 

 

…………… 

 

दोस्रो 
पिका 
तफध बाट 

१. 

 

……………. 

 

 

 

………………….. 

 

 

 

…………… 

 

 

 

…………. 

 

 

 

………… 

 

 

 

…………… 

 

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

रोहवर 

प्रथम 

पिका 
तफध बाट 

हस्तािर नाम पद फोन 

मोवाइल 

फ्र्ाक्स नं सभपकध  
व्र्ल्ि 

कार्धलर्को छाप 

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

२.        

दोस्रो 
पिका 
तफध बाट 

१. 

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

२. ……………. …………............ …… ………. ………… ……………  
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अनसूुची  - ७ 

अनगुमन प्रधतवेदन ढाँचा  

(दफा १३ को उपदफा (१) सँग सभबल्न्त्ित) 

अनगुमनको अवधिाः आ.ब. ......................देल्ि ................... सभम 

१. पररचर्  

उद्योगको नामाः       

उद्योग रहेको स्थानाः 

उद्योगीको नाम र िेगानााः 

प्रववधि हस्तान्त्तरि गरेको धमधत:    

प्रववधि सहर्ोग अन्त्तगधत प्राप्त गरेको प्रववधि संञ्चालनमा आएको धमधताः  

प्रववधि सहर्ोग अन्त्तगधत प्राप्त गरेको प्रववधिको वववरिाः 

क्र.सं. मेधसन/उपकरिको नाम  पररमाि हालको संञ्चालनको अवस्था 
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सहर्ोग प्राप्त िएपश्चातको उपलल्ब्ि 

क्र.सं. उपलल्ब्िका वववरिहरु सहर्ोग 
प्राप्त 
गनुध 
अगाधड 

सहर्ोग प्राप्त िएपश्चात 

पवहलो बषध दोस्रो बषध तेश्रो 
बषध 

चौथो  
वषध 

पाँचौ 
वषध 

१. उत्पादनमा (केजी) 

 

      

२. धबक्री (रकम रू )       

३. रोजगारी (संख्र्ा) 

• मवहला 

• परुुष 

 

      

४. नाफा नोक्सान (रकम रू 
) 

      

        

 

देल्िएका समस्र्ाहरु:- 
 

समािानका लाधग चाधलएका उपार्हरु:-  
 

अन्त्र् उललेिनीर् कार्ध: 
 

प्रधतवेदन बझुाउनेको नामाः 
दस्तिताः 
पदाः 
धमधताः 
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अनसूुची- ८ 

 (दफा १३ को उपदफा (२) सँग सभबल्न्त्ित) 

प्रगधत  प्रधतवेदन ढाचँा  

 

प्रगधतको अवधिाः आ.ब. ......................देल्ि ................... सभम 

१. पररचर्  

उद्यमको नामाः        

उद्यम रहेको स्थानाः 

सभपकध  िेगानााः    

सभपकध  व्र्ल्िको नामाः 

सभपकध  व्र्ल्िको पदाः 

सभपकध  व्र्ल्िको टेलीफोन नं. : 

प्रववधि सहर्ोग अन्त्तगधत प्राप्त गरेको प्रववधि संञ्चालनमा आएको धमधताः  

प्रववधि सहर्ोग अन्त्तगधत प्राप्त गरेको प्रववधिको वववरिाः 

क्र.सं. मेधसन/उपकरिको नाम  पररमाि हालको संञ्चालनको अवस्था 
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सहर्ोग प्राप्त िएपश्चातको उपलल्ब्ि 

क्र.सं. उपलल्ब्िका वववरिहरु सहर्ोग 
प्राप्त 
गनुध 
अगाधड 

सहर्ोग प्राप्त िएपश्चात 

पवहलो बषध दोस्रो बषध तेश्रो 
बषध 

चौथो  
वषध 

पाँचौ 
वषध 

१. उत्पादनमा (केजी) 

 

      

२. धबक्री (रकम रू )       

३. रोजगारी (संख्र्ा) 

• मवहला 

• परुुष 

 

      

४. नाफा नोक्सान (रकम रू 
) 

      

        

अन्त्र् उललेिनीर् उपलब्िी िए उललेि गनेाः 

प्रधतवेदन बझुाउनेको नामाः 
दस्तिताः 
पदाः 
उद्यमको नामाः 
धमधताः 
उद्यमको छापाः 


