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सपुथ मूल्य पसल एवम ्लघ ुतथा घरेलु उद्योग सञ्चालन तथा प्रवर्द्धन कायधक्रम कायाधन्वयन 

ननर्देनिका,२०७६ 

 

सुर्दरूपनिम प्रर्देिको नीनत, कायधक्रम एवं वजेटमा समावेि भएका उद्योग, वानिज्य तथा आपरु्तध अन्तगधतको 

सुपथ मूल्य पसल एवम ्लघु तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन तथा प्रवर्द्धन गन ेकायधक्रमहरुको कायाधन्वयनमा 

पारर्दर्िधता, जवाफर्देनहता, आर्थधक अनुिासन सनुननित गर्द ैएकरुपता सनहत सो को कायाधन्वयन पिात ्

ठोस उपलब्धी हानसल गनध नवनध एवम ्प्रक्रक्रया ननधाधरि गनध वाञ्छनीय भएकाले, 

आ {र्थधक वर्ध २०७५/०७६ को आर्थधक मानमला तथा योजना मन्रालयको अनततयारीको बुुँर्दा न.ं ७ 

एवम ्प्रिासकीय कायधनवनध (ननयनमत गने) ऐन, २०७५ को र्दफा ३ बमोनजम सरु्दरूपनिम प्रर्देि सरकारले 

यो ननर्दनेिका बनाएको छ । 

पररच्छेर्द १ 

प्रारनभभक 

1. सनंिप्त नाम र प्रारभभः (1) यस ननर्देनिकाको नाम ×सुपथ मूल्य पसल एवम ्लघु तथा घरेलु उद्योग  

सञ्चालन तथा प्रवर्द्धन कायधक्रम कायाधन्वयन ननर्दनेिका,२०७६Æ रहेको छ । 

(2) यो ननर्दनेिका सरु्दरूपनिम प्रर्देि भर लागू हुनछे । 

(3) यो ननर्देनिका प्रर्देि सरकार, मनन्रपररर्द्ले स्वीकृत गरेको नमनत र्दनेि लागू हुनछे । 

2. पररभार्ा: नवर्य वा प्रसंगले अको अथध नलागेमा,- 

(क) "ननर्देिनालय" भन्नाले उद्योग, वानिज्य तथा उपभोक्ता नहत संरिि ननर्देिनालयलाई 

सभझनु पछध। 

(ि) "मन्रालय" भन्नाले उद्योग, पयधटन, वन तथा वातावरि मन्रालय सभझनु पछध ।  

(ग) “लघु तथा घरेलु उद्योग” भन्नाले औद्योनगक व्यवसाय ऐन, २०७३ को सवधमान्यताको 

प्रनतकुल नहुन े गरी र्दफा १० (१) बमोनजमको नवर्यमा स्थापना भएको लघु तथा 

घरेलु उद्योग सभझनु पछध ।  

(घ) “व्यवसानयक योजना” भन्नाले व्यवसायको पररचालन नवनध, वजेट र नवत्तीय उदे्दश्य  

समावेि गररएको र्दस्तावेज सभझनु पछध ।  

(ङ) “सुपथ मूल्य पसल” भन्नाले चामल, गहुुँ वा गहुुँको नपठो, ननू र तोरीको तेलमा प्रर्देि 

सरकारले तोकेको छुट मूल्यमा नबक्रक्र गने उदे्दश्यले संचालन गररने पसल सभझनु पछध । 

(च) “प्रस्तावर्दाता” भन्नाले प्रस्तावको आह्वान बमोनजम प्रस्ताव पेि गने व्यनक्त वा कानून 

बमोनजम स्थानपत फमध वा सहकारी संस्था वा सामूर्दानयक संस्था सभझन ुपछध । 

(छ) “प्रस्तावक” भन्नाले लघु तथा घरेलु उद्योगको स्थापना वा प्रवर्द्धनका लानग छनौट भएका 

प्रस्तावक सभझनु पछध । 
 

पररच्छेर्द २ 

सपुथ मूल्य पसल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सभबन्धी व्यवस्था 

 

3. सपुथ मूल्य पसलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनः (१) सरु्दरूपनिम प्रर्देिका नागररकहरूलार्ध सुपथ रूपमा  

चामल, गहुुँ वा गहुुँको नपठो, नुन र तोरीको तेल उपलब्ध गरार्ध र्दनैनक जीवनयापन सहज तुल्याउन े

उदे्दश्यले सपुथ मूल्य पसल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गररनेछ । 

(२) ननर्देिनालयले उपर्दफा (१) बमोनजम चामल, गहुुँ वा गहुुँको नपठो, नुन र तोरीको 

तेल सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लानग नेपाल सरकारको प्रचनलत नभसध र र्दररेट 

बमोनजम नजल्लागत आधार मूल्य  तय गनुध पनेछ । 

(३) प्रस्ताव अह्रवानको सचूना प्रकािन गर्दाध एउटै सचूनामा स्थानीय तहबाट अलग अलग 

प्रस्ताव माग गन ेगरी ननर्देिनालयले सूचना जारी गनुध पनेछ ।  

(४) उपर्दफा (१) बमोनजम सुपथ मूल्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गन े प्रयोजनका लानग 

ननर्देिनालयले सावधजननक िररर्द ऐन, २०६३ र सावधजननक िररर्द ननयमावली, २०६४ को 
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सवधमान्यतामा प्रनतकुल नहुने गरी व्यवसाय गनध अनुमनत प्राप्त फमध वा सहकारी संस्था छनौट गनुध   

पनेछ । 

(५) ननर्देिनालयले उपर्दफा (२) बमोनजम व्यवसाय गनध अनुमनत प्राप्त फमध वा सहकारी 

संस्था छनौट गनध अनसुूची -३ बमोनजमको ढाुँचामा व्यवसाय गनध अनुमनत प्राप्त फमध वा सहकारी 

संस्थाले प्रस्ताव पेि गनध सके्न व्यवस्था नमलाउनु पनेछ । 

(६)  ननर्देिनालयले उपर्दफा (४) बमोनजमको प्रस्ताव ननर्देिनालय वा घरेलु तथा साना 

उद्योग कायाधलय वा घरेलु तथा साना उद्योग नवकास सनमनत माफध त र्दताध गन ेव्यवस्था नमलाउन ुपनछे 

। 

(७) उपर्दफा (५) बमोनजम र्दताध हुन आएका प्रस्तावहरू घरेलु तथा साना उद्योग कायाधलय 

वा घरेलु तथा साना उद्योग नवकास सनमनतले तोक्रकएको भयार्द नभर ननर्देिनालयमा पठाउन ुपनेछ । 

(८) उपर्दफा (६) बमोनजम ननर्देिनालयमा प्राप्त प्रस्ताव िोल्न,े मूल्याङ्कन गने लगायतका 

आवश्यक सभपिुध प्रक्रक्रया सावधजननक िररर्द ऐन, २०६३ र सावधजननक िररर्द ननयमावली, २०६४ 

बमोनजम सभपन्न गनुध पनेछ । 

(९) उपर्दफा (७) बमोनजम प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दाध अन्य कुराका अनतररक्त र्देहायका 

नवर्यहरूलार्ध समेत ध्यान क्रर्दन ुपनेछः- 

(क) ढुवानी िचध, 

(ि) उपर्दफा (१) बमोनजमको सामग्रीको बजार मूल्य र छुट क्रर्दन सक्रकन ेमूल्यको र्दर,  

(ग) ओभरहेड िचध,  

(घ) सुपथ मूल्य पसलले सेवा क्रर्दने िेर र जनसंतया,  

(ङ) भौगोनलक नवकटता,  

(च) स्थानीय उत्पार्दनको अवस्था, र  

(छ) प्रर्देि सरकारको लगानीको आधारमा प्राप्त हुन ेप्रनतफल । 

४. सभझौता गनुधपनःे (१) र्दफा ३ बमोनजम सपुथ मूल्य पसलका लानग छनौट भएका फमध वा सहकारी 

संस्थाले ननर्देिनालयले तोके बमोनजमको ढाुँचामा सभझौता गनुध पनछे । 

(२) उपर्दफा (१) बमोनजम फमध वा सहकारी संस्थासगं सभझौता गनधका लानग ननर्देिनालयले 

घरेलु तथा साना उद्योग कायाधलय वा घरेलु तथा साना उद्योग नवकास सनमनतलार्ध अनततयारी क्रर्दनु 

पनेछ। 

५. छनौट भएका व्यवसाय गनध अनमुनत प्राप्त फमध वा सहकारी ससं्थाल ेपालना गनुधपन ेितधः (१) छनौट 

भएका व्यवसाय गनध अनुमनत प्राप्त फमध वा सहकारी संस्थाले र्देहाय बमोनजमको ितधहरू पालना 

गनुधपनेछः– 

(क) कायधक्रमको उदे्दश्य पुरा हुन ेगरी सपुथ मूल्य पसलमा सहज आपरू्तध र सो को नवतरिको 

व्यवस्था नमलाउन,े 

(ि) नवक्रक्र नवतरि गरेको चामल, गहुुँ वा गहुुँको नपठो, ननु र तोरीको तेलको नवक्रक्र तथा 

छुट मूल्यको यथाथध लगत राख्न,े 

(ग) िण्ड (ि) बमोनजमको लगत सनहतको प्रनतवेर्दन पानिक रूपमा घरेलु तथा साना 

उद्योग कायाधलय वा घरेलु तथा साना उद्योग नवकास सनमनतमा पेि गने, र  

(घ) प्रचनलत काननू र सभझौताका ितधहरू समेतको पालना गने । 

(२) उपर्दफा (१) बमोनजमको फमध वा सहकारी संस्थाले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन तथा 

व्यवस्थापन गर्दाध उपभोक्ताको सवोत्तम नहतलार्ध ध्यानमा राख्नु पनछे । 

6. भकु्तानी नवनधः (१) सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लानग छनौट भएका फमध वा 

सहकारी संस्थालार्ध र्दफा ३ को उपर्दफा (१) बमोनजमको सामग्रीमा क्रर्दएको मूल्य छुटको आधारमा 

औनचत्यताको पुष्टयार्ध सनहत ननर्देिनालयले घरेलु तथा साना उद्योग कायाधलय वा घरेलु तथा साना 

उद्योग नवकास सनमनत माफध त सभझौता गरी बढीमा बीस लाि रूपैयाुँसभम उपलब्ध गराउन सके्नछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोनजमको रकम एकै पटक उपलब्ध नगरार्ध िुरूवाती व्यवसानयक पूुँजी 

स्वरूप बढीमा र्दरु्ध लाि रूपैयाुँसभम उपलब्ध गराउन सक्रकनेछ । 
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(३) उपर्दफा (२) बमोनजम उपलब्ध गरार्धएको रकम त्यस्तो सुपथ मूल्य पसल सञ्चालकले 

र्दफा ३ को उपर्दफा (१) बमोनजमको सामग्रीमा क्रर्दएको छुट मूल्य वापतको रकममा मानसक २० 

प्रनतितका र्दरले सोधभनाध हुन ेगरी नमलान गनुध पनछे । 

(४) उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेनिएको भए तापनन  उपर्दफा (२) बमोनजम उपलब्ध 

गरार्धएको रकम बाहेक सभझौता बमोनजमको अन्य वाुँक्रक रकम नबक्रक्र पररमाि र छुट मूल्यको लगतको 

आधारमा ननर्देिनालयले रकम र्दरुूपयोग नहुने गरी क्रमिः उपलब्ध गराउने व्यवस्था नमलाउनु पनछे । 

7. अनगुमन तथा मलू्याङ्कन सनमनतः (१) यस पररच्छेर्द बमोनजम सञ्चालन हुने सुपथ मूल्य पसलको 

ननयनमत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गन ेप्रयोजनका लानग र्देहाय बमोनजमको सनमनत रहनेछः– 

(क) घरेलु तथा साना उद्योग कायाधलय/ घरेलु तथा साना उद्योग  

नवकास सनमनतको प्रमुि      -संयोजक 

(ि) सुपथ मूल्य पसल रहकेो वडाको वडा अध्यि    -सर्दस्य 

(ग) सुपथ मूल्य पसल रहकेो स्थान ननजकको प्रहरी यूननट प्रमुि   -सर्दस्य 

(घ) उपभोक्ता संस्था/नागररक समाजको प्रनतनननध        -सर्दस्य  

(ङ) परकार महासंघ नजल्ला िािाको प्रनतनननध    -सर्दस्य 

(२) उपर्दफा (१) बमोनजमको सनमनतले उपभोक्ताको सवोत्तम नहतलार्ध ध्यानमा रानि 

ननयनमत र आकनस्मक रूपमा अनुगमन गनुध पनछे । 

(३) उपर्दफा (२) बमोनजम सनमनतले गरेको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको प्रनतवेर्दन 

ननर्देिनालयमा पठाउनु पनछे । 

(४) ननर्देिनालयले समेत समय समयमा सुपथ मूल्य पसलको स्थलगत अनुगमन गरी सुपथ 

मूल्य पसल सभबन्धी व्यवसानयक सुिासन कायम गराउन ुपनेछ । 

8. सभझौता रद्द गनध सक्रकनःे (१) र्देहायको अवस्थामा ननर्देिनालयले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन तथा 

व्यवस्थापन गन ेफमध वा सहकारी संस्थासंग गररएको सभझौता रद्द गनध सके्नछः- 

(क) र्दफा ३ को उपर्दफा (१) बमोनजमको सामग्रीको नवक्रक्र पररमाि र छुट मूल्यको लगत 

यथाथधपरक नभएमा, 

(ि) झुठा नववरि पेि गरी मूल्य छुटको सोधभनाध नलएको प्रमानित भएमा, 

(ग) उपभोक्ताको नहतलार्ध वारभवार वेवास्ता गरेमा, 

(घ) गुिस्तरहीन र भयार्द गुज्रेका सामग्री नवक्रक्र गरेको प्रमानित भएमा, 

(ङ) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रनतवेर्दनबाट प्राप्त पृष्टपोर्िका आधारमा ननर्देिनालयले क्रर्दएको 

सुझाव वा ननर्देिनलार्ध पालना नगरेमा, 

(च) रकमको र्दरुुपयोग गरेमा वा सभझौता नवपररतको काममा रकम प्रयोग गरेमा, र 

(छ) फमध वा सहकारी संस्थाबाट कायधक्रम सन्तोर्जनक ढंगले सञ्चालन भएको नपार्एमा । 

(२) उपर्दफा (१) बमोनजमको अवस्था परी सभझौता रद्द गनुध पूवध सुपथ मूल्य पसल 

सञ्चालक फमध वा सहकारी संस्थालार्ध सफार्ध पेि गन ेउनचत मौका क्रर्दनु पनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोनजम सफार्ध पेि गने मौका क्रर्दर्दा तोक्रकएको भयार्द नभर सबुत प्रमाि 

सनहत सफार्ध पेि नगरेमा वा पेि गरेको सफार्ध सन्तोर्जनक नभएमा उपर्दफा (१) बमोनजम सभझौता 

रद्द गनध वाधा पन ेछैन । 

(४) उपर्दफा (१) को िण्ड (च) बमोनजम रकम र्दरुूपयोग भएको पयाधप्त आधार र कारि 

भएमा प्रचनलत काननू बमोनजम सरकारी बाुँकी सरह असुल उपर गनध वा कारवाही गनध ननर्देिनालयले 

सभबनन्धत ननकायमा लेनि पठाउनु पनछे।  

9. कायधक्रमको ननरन्तरताः (१) स्रोतको सनुननितता गरी मन्रालयले र्दीगो रूपमा सुपथ मूल्य पसल 

सञ्चालन र व्यवस्थापनको आवश्यक व्यवस्था नमलाउन ुपनेछ । 

(२) मन्रालयले उपर्दफा (१) बमोनजम सुपथ मूल्य पसलको र्दीगो व्यवस्थापनका लानग 

औनचत्यता, प्रभावकाररता, नमतव्यनयता, जवाफर्दनेहता र कायधसभपार्दनलार्ध ध्यानमा रानि यस आर्थधक 

वर्धमा छनौट भएका फमध वा सहकारी संस्थासंग भएको सभझौताको भयार्द थप गनध सके्नछ । 
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पररच्छेर्द ३ 

लघु तथा घरेलु उद्योग स्थापना तथा प्रवर्द्धन कायधक्रम सञ्चालन सभबन्धी व्यवस्था 

10. लघु तथा घरेल ु उद्योग स्थापना तथा प्रवर्द्धनः (१) र्देहाय बमोनजमको नवर्यमा लघु तथा घरेलु 

उद्योग स्थापना तथा प्रवर्द्धनका लानग प्रर्देि सरकारले लागत सहभानगताका आधारमा बढीमा र्दि 

लाि रूपयैाुँसभम अनरु्दान उपलब्ध गराउनेछः…   

(क) प्राकृनतक स्रोत, माटो, पानी, िाननजन्य स्रोतमा आधाररत, 

(ि) वन पैर्दावार, जनडबुटी र स्याउला पत्करमा आधाररत, 

(ग) बेत, बाुँस, जरा ठूटा, पात, प्राकृनतक रेिामा आधाररत, 

(घ) कपडा, मैन, साबुन, धुप, अगरबत्ती, सैभफू, गाजल, रटका, माला, चुरा सामाग्री 

उत्पार्दन गन,े 

(ङ) पिु उत्पार्दनसुँग सभबनन्धत डेरी, रौं तथा भूत्ला प्रिोधन, मासु, मल, हाडिोर र 

छाला सभबन्धी, 

(च) फोटोफे्रम, नससा, धात,ु तामा, फलाम र नपत्तलका भाुँडाकुडा उत्पार्दन गने, कवाडी र 

पुराना वस्तु संकलन एवं प्रिोधन सभबन्धी, 

(छ) गरगहना, घरायसी औजार उत्पार्दन सभबन्धी, 

(ज) हलो, जुवा, हररि, कुटो, र्दाुँते, फाली, कोर्दालो, सावेल जस्ता कृनर् उत्पार्दनमा 

उपयोग हुन ेसामाग्री उत्पार्दन सभबन्धी, 

(झ) गुन्रकु, अचार, घट्ट, िाद्य नमल सभबन्धी, 

(ञ) िाद्यवस्तुको नवनवनधकरि, स्वार्द, गुिस्तर वृनर्द् गन,े नमश्रि र प्याकेनजङ्ग तथा 

बजारीकरि गन,े र 

(ट) ग्रानमि पयधटन प्रवर्द्धन सभबन्धी । 

(२) उपर्दफा (१) बमोनजमको लघु तथा घरेलु उद्योगलार्ध अनरु्दान उपलब्ध गराउुँर्दा अन्य 

कुराका अनतररक्त ननर्देिनालयले र्देहायका नवर्यहरूलार्ध ध्यान क्रर्दनु पनछेः… 

(क) स्थानीय स्रोत साधन र जनिनक्तको पररचालन, 

(ि) स्थानीय कच्चा पर्दाथधको प्रयोग, प्रिोधन र स्थानीय उत्पार्दनको अनधकतम मूल्यलार्ध 

प्रश्रय क्रर्दने,  

(ग) स्थानीयस्तरमा अत्यनधक माग रहेको वस्तकुो कच्चा पर्दाथध बानहरबाट प्राप्त गरी प्रिोधन 

गरी अनधकतम मूल्य प्रर्दान गन,े 

(घ) स्थानीय माग र आवश्यकताका आधारमा उद्योग स्थापना वा प्रवर्द्धन हुने, 

(ङ) स्थापना गररने लघु तथा घरेलु उद्योग स्थानीय कच्चा पर्दाथध, बजार र जनिनक्तको 

उपयोगसंग नमल्र्दो हुन,े 

(च) मोडेल (नमूना) लघु तथा घरेलु उद्योगको रूपमा प्रर्दिधनस्थल योग्य हुन सके्न, र 

(छ) उद्योग ग्रामनभर स्थापना हुने लघु तथा घरेलु उद्योग । 

(३) ननर्देिनालयले सावधजननक िररर्द ऐन, २०६३ र सावधजननक िररर्द ननयमावली, २०६४ 

बमोनजम यस पररच्छेर्द बमोनजमको कायधक्रम कायाधन्वयन गनुध पनेछ । 

(४) ननर्देिनालयले उपर्दफा (३) बमोनजम कायधक्रम कायाधन्वयन गने सन्र्दभधमा आह्वान गररएको 

प्रस्ताव घरेलु तथा साना उद्योग कायाधलय वा घरेलु तथा साना उद्योग नवकास सनमनत माफध त र्दताध गन े

व्यवस्था नमलाउन ुपनछे । 

(५) उपर्दफा (४) बमोनजम र्दताध हुन आएका प्रस्तावहरू घरेलु तथा साना उद्योग कायाधलय वा 

घरेलु तथा साना उद्योग नवकास सनमनतले तोक्रकएको भयार्दनभर ननर्देिनालयमा पठाउन ुपनछे । 
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(६)  ननर्देिनालयले उपर्दफा (३) बमोनजम कायधक्रम कायाधन्वयन गने सन्र्दभधमा प्रस्तावको 

आह्वान, मूल्याङ्कन, छनौट गर्दाध अन्य कुराका अनतररक्त र्देहायका कुराहरूमा ध्यान क्रर्दनु पनछेः… 

(क) प्रस्तावक व्यनक्त वा फमध वा सहकारी संस्था वा सामरू्दानयक संस्था वा  लघु तथा घरेलु 

उद्यमीको नाम, ठेगाना,  

(ि) लघु तथा घरेलु उद्योग सचंालकहरूको नववरि, 

(ग) लघु तथा घरेलु उद्योगको र्दताध नववरि, कायध सनमनत, नवधानको प्रनत, साधारि 

सभाको ननिधय, ननवकरि, 

(घ) लघु तथा घरेलु उद्योगको स्थापना सभबन्धी भौनतक तथा प्रानवनधक योजना, 

(ङ) लघु तथा घरेलु उद्योगको व्यवसानयक योजना र आर्थधक प्रस्ताव, 

(च) भौनतक संरचना, मनेिनरी औजार र कच्चा पर्दाथध उपलब्धताको नववरि, 

(छ) उत्पार्दन र भण्डारि िमता, 

(ज) लघु तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन नवनध,  

(झ) बीमा सभबन्धी व्यवस्था, 

(ञ) लागत, लाभ, रोजगारी र सामानजक तथा वातावरिीय प्रभाव िुलेको नववरि, र 

(ट) प्रस्ताव आह्वानको सचूनामा तोकेका अन्य नवर्यहरू । 

(७) उपर्दफा (१) बमोनजमको िेरमा नयाुँ लघु तथा घरेलु उद्योग स्थापनाका लानग व्यनक्त वा 

कानून बमोनजम स्थानपत फमध वा सहकारी संस्था वा सामूर्दानयक संस्था समेत प्रचनलत कानून बमोनजम  

प्रस्ताव छनौटको प्रनतस्पधाधमा सहभानग हुन सके्नछन् । 

11. सभझौता गनुध पनःे (१) र्दफा १० को उपर्दफा (३) मा उल्लेनित कानूनको सवधमान्यतामा प्रनतकुल 

नहुने गरी अनुर्दानका लानग छनौट भएका प्रस्तावकले ननर्देिनालयले तोक्रकएको ढाुँचामा सभझौता गनुध 

पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोनजम छनौट भएका प्रस्तावकसगं सभझौता गनधका लानग ननर्देिनालयले 

घरेलु तथा साना उद्योग कायाधलय वा घरेलु तथा साना उद्योग नवकास सनमनतलार्ध अनततयारी 

क्रर्दनुपनछे। 

12. छनौट भएका प्रस्तावकल े पालना गनुधपन े ितधः (१) कायधक्रम सञ्चालनका लानग छनौट भएका 

प्रस्तावकले र्देहाय बमोनजमका ितधहरू पालना गनुध पनेछः… 

(क) सभझौता बमोनजमका ितधहरू कायाधन्वयन गने, 

(ि) कभतीमा अनरु्दान रकमको बीस प्रनतित लागत सहभानगता गने, 

(ग) अनुर्दानीत रकम लघु तथा घरेलु उद्योगको स्थापना र प्रवर्द्धनमा मार िचध गने, 

(घ) यस कायधनवनध र प्रचनलत कानूनको पूिधरूपमा पालना गने, 

(ङ) प्रगनत नववरि ननयनमत रूपमा घरेलु तथा साना उद्योग कायाधलय वा घरेलु तथा साना 

उद्योग नवकास सनमनतमा पेि गन,े र 

(च) ननर्देिनालयले क्रर्दएको सुझाव र ननर्देिनलार्ध कायाधन्वयन गने । 

13. भकु्तानी नवनधः (१) लघु तथा घरेलु उद्योग स्थापना वा प्रवर्द्धनका लानग छनौट भएका प्रस्तावकलार्ध 

अनुर्दान रकम ननर्देिनालयले एकै पटक उपलब्ध नगरार्ध िुरूवाती व्यवसानयक पूुँजी स्वरूप सभझौता 

बमोनजमको अनुर्दान रकमको बढीमा बीस प्रनतितसभम पनहलो क्रकस्ता स्वरूप उपलब्ध गराउन सक्रकनेछ 

। 

(२) उपर्दफा (१) बमोनजम उपलब्ध गरार्एको रकम बाहेकको अन्य रकम कायध प्रगनतको 

अवस्था मूल्याङ्कन गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सनमनतको नसफाररसको आधारमा र्दोस्रो क्रकस्ता 

बापत चानलस प्रनतितसभम उपलब्ध गराउन सक्रकनेछ । 
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(३) उपर्दफा (१) र (२) बमोनजम उपलब्ध गरार्एको रकम बाहके बाुँकी रकम कायध 

सभपन्न भए पिात अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सनमनतको नसफाररसका आधारमा उपलब्ध गराउन 

सक्रकनछे । 

(४) यस र्दफा बमोनजम उपलब्ध गरार्एको अनरु्दान रकमको र्दरुूपयोग नहुन ेसनुननितताका 

लानग  ननर्देिनालयले समन्वयात्मक ढंगले आवश्यक व्यवस्था नमलाउन ुपनेछ ।  

14. अनगुमन तथा मलू्याङ्कन सनमनतः (१) यस पररच्छेर्द बमोनजम लघु तथा घरेलु उद्योगको स्थापना 

तथा प्रवर्द्धनको लानग ननयनमत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गने प्रयोजनका लानग र्देहाय बमोनजमको 

सनमनत रहनेछः– 

(क) घरेलु तथा साना उद्योग कायाधलय/ घरेलु तथा साना उद्योग  

नवकास सनमनतको प्रमुि      -संयोजक 

(ि) लघु तथा घरेलु उद्योग रहने वडाको वडा अध्यि   -सर्दस्य 

(ग) नजल्ला लघु उद्यम नवकास सनमनतको प्रनतनननध    -सर्दस्य 

(घ) लघु तथा घरेलु उद्योग रहने स्थान ननजकको प्रहरी यूननट प्रमुि   -सर्दस्य 

(ङ) परकार महासंघ नजल्ला िािाको प्रनतनननध    -सर्दस्य 

(२) उपर्दफा (१) बमोनजमको सनमनतले लघु तथा घरेलु उद्योग स्थापना तथा प्रवर्द्धन गन े

सन्र्दभधमा र्दफा १३ बमोनजम उपलब्ध गरार्न ेअनरु्दानको लानग यथाथध ढंगले नसफाररस गनुध पनछे । 

(३) र्दफा १३ बमोनजम अनरु्दान उपलब्ध गरार्ध स्थापना वा प्रवर्द्धन गररएको लघु तथा घरेलु 

उद्योगको र्दीगोपना कायम गनध समय समयमा अनगुमन गरी सुझाव सनहतको अनुगमन तथा 

मूल्याङ्कनको प्रनतवेर्दन ननर्देिनालयमा पठाउनु पनछे । 

(४) ननर्देिनालयले समेत समय समयमा लघु तथा घरेलु उद्योगको अनुगमन गरी व्यवसानयक 

सुिासन कायम गराउन ुपनेछ । 

15. सभझौता रद्द गनध सक्रकनःे (१) र्देहायको अवस्थामा ननर्दिेनालयले लघु तथा घरेलु उद्योग स्थापना वा 

प्रवर्द्धनका लानग छनौट भएका प्रस्तावकसंग गररएको सभझौता रद्द गनध सके्नछः… 

(क) यस कायधनवनध र सभझौता नवपररतको कायध गरेमा, 

(ि) झुठा नववरि पेि गरी वा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सनमनतलार्ध झुक्यानमा पारी गलत 

नसफाररसका आधारमा अनरु्दान नलएको प्रमानित भएमा, 

(ग) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रनतवेर्दनबाट प्राप्त पृष्ठपोर्िका आधारमा ननर्देिनालयले क्रर्दएको 

सुझाव वा ननर्देिनलार्ध पालना नगरेमा, र 

(घ) यस कायधनवनधको ममध र भावना अनुरूप लघु तथा घरेलु उद्योगको स्थापना वा प्रवर्द्धन 

नगरेमा । 

(२) उपर्दफा (१) बमोनजमको अवस्था परी सभझौता रद्द गनुध पूवध लघु तथा घरेलु उद्योगको 

स्थापना वा प्रवर्द्धनका लानग छनौट भएका प्रस्तावकलार्ध सफार्ध पेि गने उनचत मौका क्रर्दन ुपनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोनजम सफार्ध पेि गने मौका क्रर्दर्दाुँ तोक्रकएको भयार्द नभर सबुत प्रमाि 

सनहत सफार्ध पेि नगरेमा वा पेि गरेको सफार्ध सन्तोर्जनक नभएमा उपर्दफा (१) बमोनजम सभझौता 

रद्द गनध बाधा पन ेछैन । 

(४) र्दफा १३ बमोनजम प्राप्त अनरु्दान रकम र्दरुूपयोग भएको पयाधप्त आधार र कारि भएमा 

प्रचनलत कानून बमोनजम सरकारी बाुँकी सरह असुल उपर गनध वा कारबाही गनध ननर्देिनालयले 

सभबनन्धत ननकायमा लेनि पठाउनु पनछे । 

16. कायधक्रमको ननरन्तरताः (१) स्रोतको सुनननितता गरी मन्रालयले र्दीगो रूपमा लघु तथा घरेलु 

उद्योगको स्थापना, सञ्चालन र प्रवर्द्धनको आवश्यक व्यवस्था नमलाउन ुपनेछ । 

(२) मन्रालयले उपर्दफा (१) बमोनजम लघु तथा घरेलु उद्योगको र्दीगो व्यवस्थापनका लानग 

औनचत्यता, प्रभावकाररता, नमतव्यनयता, जवाफर्दनेहता र कायधसभपार्दनलार्ध ध्यानमा रानि यस आर्थधक 

वर्धमा लघु तथा घरेलु उद्योगको स्थापना वा प्रवर्द्धन लानग छनौट भएका प्रस्तावकसंग भएको 

सभझौताको भयार्द थप गनध सके्नछ । 
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17. प्रचनलत काननू बमोनजमः यस ननर्देनिकामा लेनिए बमोनजमका कुराहरू यसै ननर्दनेिका बमोनजम र 

अन्य कुराहरूको हकमा प्रचनलत कानून बमोनजम हुनेछ । 
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अनसुचूी… १ 

(र्दफा ३ सुँग सभबनन्धत) 

प्रस्तावर्दाताल ेपिे गनुधपन ेकागजातहरू 

१. संस्था र्दताधको प्रमाि पर तथा कर र्दताध प्रमाि परको प्रनतनलनप, ननवकरि आवश्यकता भएमा सो 

समेत र कर चुक्ता प्रमािपरको प्रनतनलनप र लेिा पररिि प्रनतवेर्दन । 

२. नवधान, प्रवन्ध पर, ननयमावलीको प्रनतनलनप । 

३. पूवाधधार ननमाधि गररन ेजग्गाको स्वानमत्व आवेर्दन संस्थाको नाममा आएको प्रमाि परको प्रनतनलनप । 

४. जग्गाको हकमा नेपाल सरकार वा स्थानीय सरकारबाट भोगानधकार प्राप्त भएको प्रमािको प्रनतनलनप । 

५. लागत साझरे्दारी अनुसार लागत जुटाउन सके्न प्रमािः (लगानी गने प्रनतबर्द्ता जनाएको बैंक पर वा 

बैंकमा संस्थाको नाममा भएको बैंक मौज्र्दातको स्टेटमेन्ट वा अन्य प्रमाि) लगानी गन े प्रनतवर्द्ता 

सनहतको कबुनलयतनामा । 

६. ननमाधि गररने पूवाधधारहरूको नवस्तृत र्धनन्जननयररङ नडजार्न र्धनष्टमेट । 

७. कनभतमा १० वर्ध कायधक्रम सचंालन गन े कायधयोजनाः प्रस्तावक संस्थाको बैठकबाट ननिधय भएको 

कागजात । 

८. सेवा प्रर्दान गन े िेरका नागररकहरूलार्ध क्रर्दन े सेवा सभबन्धी स्थानीय तहको सभझौता तथा ितधहरू 

(वस्तु, पररमाि, समयावनध, छुट, सहुनलयत आक्रर्द नवर्यहरू समरेटएको) । 

९. प्रस्तानवत क्रक्रयाकलाप संचालन तथा सभपन्न गन ेकबुनलयतनामा । 

१०. संस्थाको तफध बाट गररने लगानी, उत्तरर्दानयत्त्व, नजभमेवारी र जोनिम बहन गन े प्रत्याभूनत गन े

संचालक सनमनतको ननिधय । 
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अनसुचूी… २ 

(र्दफा ३ सुँग सभबनन्धत) 

प्रस्ताव पेि सभबन्धी 

श्री .........................................................., 
.....................................................   

  नमनतः................  

नवर्यः सपुथ मलू्य पसल एवम् लघु तथा घरेल ुउद्योग सञ्चालन तथा प्रवर्द्धन कायधक्रम सचंालनका लानग 

अनरु्दान प्राप्त गनध प्रस्ताव पिे गरेको सभबन्धमा । 

महोर्दय, 

प्रस्तुत नवर्यमा उद्योग, वानिज्य तथा उपभोक्ता नहत संरिि ननर्देिनालयबाट 

नमनत....................... मा प्रकानित सूचना 

अनुसार.......................................................... फमध वा 

सहकारी संस्थाले अनुर्दान नलर्ध ............................................. 

कायधक्रम संचालनका लानग आवश्यक योजना र प्रस्ताव तथा उक्त प्रस्ताव 

अनुसार........................................................कायधक्रम 

संचालनका लानग कुल लागत रकम रू. ...................................../– 

(अिेरूपी......................................................... मार) 

अनुमान गररएकोले सोको प्रनतित बराबरले हुन आउने रकम रू. 

.............................../– 

(अिेरूपी.......................................... मार) तहाुँ उद्योग, पयधटन, 

वन तथा वातावरि मन्रालयको सपुथ मूल्य पसल एवम ्लघु तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन तथा प्रवर्द्धन 

कायधक्रम कायाधन्वयन ननर्दनेिका, २०७६ अनुसार अनरु्दान सहयोग उपलब्ध गरार्ध क्रर्दनु हुन अनुरोध सनहत 

अन्य आवश्यक कागजात यस ैसाथ संलग्न गरी यो आवेर्दन पेि गरेका छौं । 

यस आवेर्दन साथ संलग्न कागजात तथा सूचनाहरू जाने बुझे सभम ठीक छन्, यक्रर्द झुटो ठहररएमा आवेर्दन 

िारेज गरी सो अनुसार कावाधही भएमा कानून बमोनजम सहुुँला बुझाउुँला । 
  

संलग्न कागजातहरूः 

१. 

२.  

३. 

 

आवेर्दकः 

समूह/सहकारी/सनमनत/संस्थाको 

नामः................................ 
..........................................

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

संस्थाको आनधकाररक प्रनतनलनप 

नामः...................................... 

पर्दः...................................... 

ठेगानाः.....................................
.... 

संस्थाको छापः 
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अनसुचूी… ३ 

(र्दफा ३ सुँग सभबनन्धत) 

अनरु्दान लागत साझरे्दारीमा सपुथ मलू्य पसल सचंालनका लानग आवरे्दन फाराम 

१. प्रस्तावकको नववरि 

क्र .सं.  नववरि  

१.१ प्रस्तावकको नामः  

१.२ ठेगानाः नजल्लाः 

गा .पा/.महा/उपमहा/न.पा.  

वडा न.ं 

स्थानः 

१.३ प्रस्तावकको संस्थाको स्थापनाः र्दताध नं. 

र्दताध वर्धः 

र्दताध गने ननकाय 

१.४ मू.अ.कर स्थायी लेिा न.ं  

१.५ बैंक िाता नववरिः  

 िाता रहेको बैंकको नामः  

 ठेगानाः  

 िाताको क्रकनसमः  

 िाता न.ं  

 िाता सचंालकको नामः  

 िातामा हस्तािर रहेका व्यनक्तहरूको नववरिः (१) नामः 

    पर्दः 

(२) नामः 

पर्दः 

१.६ प्रस्तावकको क्रकनसमः समूह/स्थानीय ननकाय/ सहकारी 

१.७ वतधमानमा प्रस्तावकको के कस्ता गनतनवनधहरू संचानलत छन् 

उल्लेि गने (बढीमा ५ बंुर्दा) 

 

१.८ अन्य )िुलाउनुहोस्(   

१.९ मूल्य नववरि नवक्रक्र गनध चाहेको मूल्य 

 चामल (प्रनत के.जी.) 

मोटो चामल 

मनसनो चामल 

 

 गहुुँ वा गहुुँको नपठो (प्रनत के.जी.)  

 नुन (आयोनडनयुक्त) (प्रनत प्याकेट)  

 तोरीको तेल (प्रनत नल.)  

१.१० नलन चाहेको अनरु्दान रकम  नवक्रक्र गनध चाहेको मूल्य 

 चामल (प्रनत के.जी.) 

मोटो चामल (प्रनत के.जी.) 

मनसनो चामल (प्रनत के.जी.) 

 

 गहुुँ वा गहुुँको नपठो (प्रनत के.जी.)  

 नुन (आयोनडनयुक्त) (प्रनत प्याकेट)  

 तोरीको तेल (प्रनत नल.)  
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१.११ नजभमेवार व्यनक्त उल्लेि गन े  

 नामः  

 पर्दः  

 सभपकध न.ं  

 र्मेल  

 पराचारको ठेगानाः  

 

१.१० संस्थामा रहेका सर्दस्य संतया 

जभमा सर्दस्य 

संतया 

मनहला 

सर्दस्य संतया 

र्दनलत जनजाती मुक्त कमैया /हनलया  अन्य 

मनहला पुरूर् मनहला पुरूर् मनहला पुरूर् मनहला पुरूर् 
          

 

२. सुपथ मूल्य पसल ननमाधि वा सचंालन हुन ेस्थान 

नजल्लाः 

गा.पा./न.पा./उपमहाः 

वडा न.ं 

स्थानः 
 

३. प्रस्तानवत स्थान सभम पुग्न सक्रकने गरर नक्सामा स्थान र्दिेाउनु होसः 

 
 
 
 

४. अवनध 

कायधक्रम िुरू गनध सक्रकन े

नमनतः.............................................................. 

कायधक्रम सभपन्न गनध सक्रकन े नमनतः 
................................................................ 

५. सहकारीहरू 

उत्पार्दन स्थलहरू समहू /सहकारी  वस्तहुरू भण्डारि गररन े

समय 

)मनहना/क्रर्दन(  

नलर्धन ेिलु्क )प्रनत 

कुर्ण्टल(  

     

     

६. प्रस्तानवत सपुथ मलू्य पसलमा के कस्तो कारोबार हुनछे (प्रस्तानवत कारोबार) । 

 

 

 

 

७. प्रस्तावक ससं्थाको नवत्तीय नस्थती 

 

नवत्तीय सवलता 

जभमा िेयर पूुँजी  

जभमा वार्र्धक आय  
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८.  अन्य थप आर्थधक नववरिहरू (आर्थधक सामथध पुनष्ट हुन ेआधारहरू) 

 
 
 
 
 
 
 

९. प्रस्तानवत पूवाधधारको नडजार्न, अनुमान र कायधक्रम सचंालनको कायधयोजना 

 
 

१०. उपलब्ध हुन ेजग्गाको नववरि 

क) िेरफलः 

ि) सडकको पहुुँचको अवस्था तथा प्रस्तानवत स्थान र मूल सडक सभमको र्दरूीः 

ग) नवद्युत सेवाको पहुुँच र अवस्थाः 

१०.१ प्रस्तावक संस्थासंग भएका सनुवधाहरूको नववरि (बढीमा १ पेज) 

 (भवन, कायाधलय, फर्नधचर, मेनसन, औजार, सवारी साधन आक्रर्द) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

११. लागत अनुमान र लागत साझरे्दारी योजनाः 

सुपथ मूल्य पसल ननमाधि वा सचंालन सभबन्धमा जभमा लागत/प्रस्तावक संस्थाको बैठकले गरेको ननिधय 

सनहत र्देहायको नववरि पेि गनुध पनेछ । 

प्रस्तानवत क्रक्रयाकलापहरू एकार्ध पररमाि र्दर लागत 

कुल लागत अनुर्दान प्रस्तावकको 

नहस्सा 

क. पुुँजीगत लगानी       

१ पूवाधधार नवकास       

       

जभमा पूवाधधार नवकास 

)१.क(  

      

२ संचालन िचध       

       

जभमा वार्र्धक िचध  

जभमा ऋि  

बचत 

बचत रकम  

पररचालन  
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(क) जभमा पूुँजीगत लगानी 

(२+१) 

      

(ि) चालु िचध       

१ सामाग्री       

       

       

२ श्रमीक       

       

जभमा श्रमीक )२.ि(        

३ व्यवस्थापन       

       

जभमा व्यवस्थापन )३.ि(        

जभमा पूवाधधार िचधः       

जभमाः प्रिासननक तथा संचालन 

िचधः 
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अनसुचूी… ४ 

(र्दफा ७ सुँग सभबनन्धत) 

प्रारनभभक मलू्याङ्कन 

प्राप्त प्रस्तावहरूलार्ध सूचनामा उल्लेि गररएका नववरिहरू प्राप्त भए नभएको र प्रस्तावक योग्य भए 

नभएको नवर्यमा चके जाुँच गरर प्रारनभभक मूल्याङ्कन गररनेछ । यस अन्तगधत र्देहाय बमोनजमका सचूकहरू 

हेरर उपयुक्त ननिधय गररनछेः– 

(क) प्रस्ताव आह्वान गन ेसूचनामा उल्लेि भएको स्थानमा तोक्रकएको नमनत र सयम नभर आवेर्दन तथा 

व्यवसानयक योजना र्दताध भए/नभएको, 

(ि) प्रस्तावक संस्थाको आनधकाररक व्यनक्त भए/नभएको साथै प्रस्तावकले प्रस्तावमा संलग्न कागजातहरूको 

प्रत्येक पानामा र्दस्तित गरी छाप लगाए/नलगाएको, 

(ग) प्रस्तावक संस्था ननयमानसुार र्दताध तथा ननयनमत नवीकरि भए/नभएको 

(घ) स्थायी लेिा नभबर र मूल्य अनभबृनर्द् कर र्दताधको प्रमािपर भए/नभएको, (स्थानीय तह बाहकेको 

हकमा), 

(ङ) कायधक्रम सभबन्धी तोक्रकएको ढाुँचामा नववरि तयार गरी व्यवसायीक कायधयोजना पेि गरे नगरेको, 

(च) कायधक्रम संचालन सभबन्धी संस्थागत ननिधय भएको प्रमाि पेि भए नभएको (एकल व्यवसानयक 

फमधहरूका हकमा यो अननवायध नरहेता पनन एक भन्र्दा बढी सचंालक वा सर्दस्य रहेको संस्थाको 

हकमा यो अननवायध रहनेछ), 

(छ) व्यवसानयक फमधहरूले सामरु्दानयक संस्था, सहकारी सस्था वा स्थानीय तहले संस्थाको लेटरप्याडमा 

कायधक्रम संचालन गने प्रनतबर्द्ता पेि गरे नगरेको । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनसुचूी… ५ 

(र्दफा ७ सुँग सभबनन्धत) 

मलू्याङ्कनका आधारहरू 

प्रस्तावक संस्थाको नाम र क्रकनसमः.................................... 
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ठेगानाः.............................................   ननमाधि 

गररने पूवाधधारः.................. 

पूवाधधार ननमाधि गररन ेस्थानः............................... 

 िमताः......................... 

क्र .सं.  नववरि अंक भार राय 

१ प्रस्तावकको संस्थागत अवस्था र िमताः २५  

१.१ अनुभवः १० 

 ५ वर्ध भन्र्दा बक्रढ ४ 
 २ र्देनि ५ वर्ध ३ 
 १ र्देनि २ वर्ध २ 
 ६ मनहना र्दनेि १ वर्ध भन्र्दा कम १ 

१.२ आबेर्दकको आर्थधक अवस्था )प्रस्तुत तथ्यहरूका आधारमा(  ५ 

 लगानीका लानग बैंक मौज्र्दात भएको ३ 
 लगानी गन ेप्रनतबर्द्ता नबनत्तय संस्थाबाट प्राप्त भएको २ 
 आर्थधक श्रोत सनुननित नभएको ० 

१.३ संस्थामा मनहला सहभानगता १०  

 ८० प्रनतित भन्र्दा बढी ४ 

 ६० र्देनि ८० प्रनतित ३ 

 ४० र्देनि ६० प्रनतित सभम २  

 ४० प्रनतित भन्र्दा कम १  

 हुुँर्दै नभएको ०  

२ व्यवसायी सभबन्धी नववरि ३५  

२.१ ढुवानी िचध ५  

२.२ चामल, गहुुँ वा गहुुँको नपठो, ननू र तोरीको तेलको बजार मूल्य, 

उपभोक्तालार्ध अनधकतम छुट क्रर्दन सक्रकन ेमूल्यको र्दर  

१०  

२.३ ओभरहेड िचध ५  

२.४ सुपथ मूल्य पसलले सेवा क्रर्दने िेर र जनसंतया ५  

२.५ भौगोनलक नवकटता ५  

२.६ स्थानीय उत्पार्दनको अवस्था ५  

३ व्यवस्थापक्रकय अवस्था ५  

४ व्यवसानयक सभंावनाः २०  

४.१ प्रस्तुत मूल्य र आभर्दानीका सचूना १०  

४.२ नवश्वानसलो र्देनिएको ५  

४.३ मध्यम स्तरको र्दनेिएको ३  

४.४ कमजोर स्तरको र्देनिएको २  

४.५ वास्तनवक नर्देनिएको ०  

५ व्यवसानयक योजनाः ५  

५.१ आर्थधक रूपमा क्रर्दगो र्दनेिएको ३  

५.२ आर्थधक रूपमा मध्यम स्तरको र्दनेिएको २  

५.३ आर्थधक रूपमा कमजोर र्दनेिएको ०  

६ लागत साझेर्दारी १०  

६.१ २० प्रनतित भन्र्दा मानथ ५  

६.२ १० प्रनतित सभम ३  
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६.३ ५० प्रनतित भन्र्दा कम २  

जभमा १००  

राय तथा सझुाव 

अगानड बढाउने/नबढाउन ेप्रष्ट धारिा सनहतको कारिहरू उल्लेि गन े। 

मलू्याङ्कन कताधको 

हस्तािरः................................... 

नामः.....................................................           

नमनतः........................................ 
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अनसुचूी… ६ 

(र्दफा ४ सुँग सभबनन्धत) 

कायधक्रम सचंालन सभझौता 

सुर्दरूपनिम प्रर्देि 

उद्योग, पयधटन, वन तथा वातावरि मन्रालय 

कायधक्रम संचालन अनरु्दान सहयोग प्राप्त कायधक्रम 

संचालनका लानग  

निपिीय सभझौता 

यो सभझौता (यसपनछ "सभझौता" भननएको) नमनत .................... साल 

.................. मनहनाको ................. गतकेा क्रर्दन घरेलु तथा साना उद्योग 

कायाधलय वा घरेलु तथा साना उद्योग नवकास सनमनत (यसपनछ प्रथम पि भननन)े र 

"....................................................." (यसपनछ र्दोस्रो पि) 

बीच "........................................................." कायधक्रम 

कायाधन्वयनका लानग र्देहाय बमोनजमको ितधहरू पालना गने गरी यो सभझौता र्दबैु पिबाट हस्तािर 

भएपनछ यस सभझौताको र्दफा २ मा उल्लेि भएको कायधक्रम िुरू हुन ेनमनत र्देनि लागू हुनेछ । 

१.  सभझौता गररएको कामको नववरि 

कायधक्रमको निर्धकः 
"........................................................" 

कायधक्रम संचालन स्थानः 

कायधक्रम संचालन गने संस्थाको ठेगानाः 

२. कायधक्रम सचंालकको समयावनध 

िुरू नमनतः 
 

 

सभपन्न हुन ेनमनतः 
 

 

कायधक्रमको कुल अवनध )मनहना/क्रर्दन(  

 

 

 

नविेर् पररनस्थनतमा समान्यतया र्दबैु पिको समझर्दारीमा नलनित सहमतीको पररनिष्ट सनहत यो सभझौताको 

अवनध थप वा घट हुन सके्नछ । 

३. कायधक्रमको कुल लागत 

३.१ यस कायधक्रमको कुल लागत अनुमान रू. .................... (अिरेपी 

..................... मार) रहेको छ जुन ननम्नानुसार व्यहोररन ेछः 

कायधक्रमको बजेट जभमा रकम रू 

अनुर्दान रकम )प्रथम पिले बेहोने(   

कायधक्रम संचालक (छनौट भएका प्रस्तावर्दाता) र्दोस्रो पिले 

व्यहोन ेरकम 

 

कुल जभमा  

 
 
 

३.२ प्रथम पिले कायधनवनध अनुरूप 

".................................................." कायधक्रम संचालनका 

लानग अनुर्दान रकम रू. ................... (अिेरूपी 

.................................................... मार) ननाघ्ने गरी 

र्दोस्रो पिलार्ध ................... क्रकस्तामा रकम उपलब्ध गराउने छ । 
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४. सभझौताका ितध एवं अवस्थाहरू (Terms and conditions) 

४.१ सभझौताको बुर्दाुँ नभबर २ मा उल्लेि भएको कायधक्रम िुरू भएको क्रर्दनबाट ३० क्रर्दननभर र्दोस्रो 

पिले आफ्ना सबै लाभानन्वत समुर्दाय र अन्य सरोकारवालाहरूले र्देख्न ेगरर प्रथम पिले तोकेको ढाुँचा 

अनुसारको होडीङ बोडध राख्नु पनेछ । 

४.२ कायधक्रमलार्ध तोक्रकएको समयमा न ैसभपन्न गन ेसभपूिध नजभमेवारी र्दोस्रो पिको हुनेछ । 

४.३ अनुर्दान रकम तोक्रकएको कायध योजना अनुरूप यसै सभझौतासुँग संलग्न तानलका ३ अनसुार नस्वकृत 

बजेट तानलकामा उल्लेि भएका निर्धकहरूमा मार िचध गनध पार्नेछ । 

४.४ तत्कानलन अवस्थामा सामाग्रीहरूको िररर्द र्दर िुरू लागत अनुमान र्दर भन्र्दा बढी भर्ध लागत मूल्य 

बढेमा सो बढेको मूल्य र्दोस्रो पिले न ैव्यहोनुध पनेछ । 

४.५ यस सभझौता अनसुार सहमती भएका कृयाकलापहरूमा कुन ैसंिोधन गनुध परेमा र्दबैु पिहरू बीच 

सहमती भै गररनेछ । 

४.६ र्दोस्रो पिले प्रथम पिको पूवध नलनित स्वीकृती नबना नवनत्तय सीमा भन्र्दा बानहर िचध गनध पाउने छैन 

। 

४.७ र्दोस्रो पिले वस्त ुवा सेवाको िररर्द गर्दाध प्रचनलत ऐन ननयमावली अनुसार िररर्द गनुधपनछे । 

४.८ कायधक्रमका लानग प्रर्दान गररने अनुर्दानको सही सर्दपुयोग, सन्तोर्जनक प्रगनत तथा प्राप्त नवनत्तय 

प्रनतवेर्दनको आधारमा अनरु्दानको ननकासा क्रर्दर्नेछ । 

४.९ कायधक्रम अवनध वा सो पिात कायधक्रम र्दोस्रो पिले प्रथम पि वा प्रथम पिले तोकेकको ननकाय वा 

व्यनक्तलार्ध प्रथम पिको आवश्यकता अनुरूप कायधक्रमको स्थल तथा व्यवसानयक िेरको ननवाधध रूपमा 

ननरीिि गनध क्रर्दनु पनछे । 

४.१० अनुर्दानको रकम ननकासाको लानग र्दफा ६ वमोनजम हुनेछ । 

४.११ कायधक्रम सचंालनको क्रममा व्यवसायको प्रस्तानवत क्रक्रयाकलापमा पररवतधनहरू हुन सके्न जायज 

कारिहरू भएमा प्रथम पिलार्ध समयमा न ै नलनित जानकारी गराउन ु पनछे र कुनै महत्वपूिध 

पररवतधन हुन ेअवस्था प्रथम पिको स्वीकृती अननवायध नलनुपनेछ । 

४.१२ यक्रर्द र्दोस्रो पिले पूवध नस्वकृत कायध योजनामा कुन ै क्रकनसमको अप्रत्यानसत क्रढलार्ध हुन ेसंभावना 

र्देिेमा प्रथम पिलार्ध कानून बमोनजम समय बढाउन पूवध स्वीकृतीका लानग अनुरोध गनुध पनेछ । 

४.१३ र्दोस्रो पिको बैङ्क िाता नववरि ननम्न बमोनजम हुनेछ र यक्रर्द कायधक्रम संचालन अवनधमा यी 

नववरिहरूमा कुन ैपररवतधन हुन गएको हकमा प्रथम पिलार्ध तत्काल जानकारी गराउन ुपनछे । 

बैंकको नाम तथा ठेगानाः 

बैंक िाताको नामः 

बैंक िाता नं. 

बैंक िाताको क्रकनसमः 

िाता सचंालकको नामः 

पर्दः 
 
 
 

४.१४ लेिापरीिि प्रनतवेर्दन तयार गरर पेि गर्दाध र्दोस्रो पिले र्जाजत प्राप्त व्यवसानयक लेिापरीिकबाट 

लेिापररिि गराएको हुनुपनेछ । 
 
 
 
 
 

र्दोस्रो पिको तफध बाट आनधकारीक हस्तािर 

हस्तािर 
..................................

... 

नामः 

प्रथम पिको तफध बाट आनधकारीक हस्तािर 

हस्तािर 
..............................

... 

नामः 
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पर्दः 

संस्थाः 

ठेगानाः 

छापः 

पर्दः 

छापः 
 

नमनतः नमनतः 

सािीहरू 

हस्तािर 

नामः 

पर्दः 

ठेगानाः 

हस्तािर 

नामः 

पर्दः 
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अनसुचूी… ७ 

(र्दफा ६ सुँग सभबनन्धत) 

अनरु्दान रकम माग ननवरे्दन तथा प्रनतवरे्दन 

नमनतः................................ 

श्री उद्योग, वानिज्य तथा उपभोक्ता हत सरिि ननर्देिनालय 

धनगढी, कैलाली । 

नवर्यः अनरु्दान रकम भकु्तानी पाउुँ बारे । 

महोर्दय, 

 प्रस्तुत नवर्यमा तहाुँ घरेलु तथा साना उद्योग कायाधलय वा घरेलु तथा साना उद्योग नवकास 

सनमनत र हाम्रो ............................................ 

समूह/सहकारी/........../फमधबाट नमनत ................................. मा 

सभपन्न............................. ननमाधि कायधक्रम संचालन गनध भएको सभझौता अनसुार 

यस समूह/सहकारी/सनमनत/संस्था ले ........................ ननमाधिको 

.............. प्रनतित कायध सभपन्न गरर सकेकोले त्यस घरेलु तथा साना उद्योग कायाधलय वा 

घरेलु तथा साना उद्योग नवकास सनमनत बाट सभझौता अनुसार ................ क्रकस्ता वापत 

ननकासा क्रर्दनुपने.................... प्रनतित अनरु्दान रकम 

रू................................. (अिेरूपी 

......................................) भुक्तानी पाउुँ भनी आवश्यक कागजात संलग्न 

रािी यो ननवेर्दन पेि गरेको छु । 

.....................समूह/सहकारी/सनमनत/संस्थाको तफध बाट 
 

हस्तािरः....................
.............. 

नामः.......................
.............. 

पर्दः........................
............... 

ठेगानाः...........................
...... 

संस्थाको छाप 

संलग्न कागजातहरूः 

१. आर्थधक नववरि नसट............. पाना 

२. नबल नबजकका प्रनतनलनप ................ पाना/थान । 

३. कायधप्रगनतको फोटो । 

४. समूह/सहकारी/......../फमध ले िचध अनुमोर्दन गरेको र क्रकस्ता माग गरेको ननिधयको 

प्रनतनलनप........... पाना 

५. सावधजननक सुनुवार्ध प्रनतवेर्दन (अनन्तम क्रकस्ताका लानग अननवायध)  पाना  


