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अनसुचूी–१ 

 

(दफा ५ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 
 

नवीन उद्यमका क्षते्रहरु  
 

 ह्याण्ड लमू, पेडल लमू, सेममअटोमेटटक लमू, कपडा वार्पिङ्ग, परम्परागत प्रर्वधिबाट गररने रङ्गाई, 

छपाई, मसलाई (तयारी पोशाक बाहेक) र बनुाई, 

 

 ऊन र रेशममा आिाररत हात े बनुाईका राडी, पाखी, गलैंचा, पष्ममना, पोशाक, हातकेागज र सोमा 
आिाररत वस्त,ु 

 

 परम्परागत कलामा आिाररत वस्त,ु 

 

 परम्परागत मरू्त िकला, 
 

 तामा, र्पत्तल, ढलौट, कााँस र जमिन मसल्भर जस्ता िातबुाट हस्तर्नममित भााँडावतिन तथा हस्तकलाका 
सामान, 

 

 फलामबाट बनेका हस्तर्नममित भााँडावतिन तथा घरायसी प्रयोगका चक्कु, चुलेसी, खुकुरी, हाँमसया, कुटो, 
कोदालो जस्ता परम्परागत औजारहरु, 

 

 सनु चााँदीबाट हस्तर्नममित गरगहना, वस्त,ु भााँडा वतिनहरु वहुमलू्य, अििवहुमलू्य तथा सािारण पत्थर 
जडान भएका समेत), 

 

 स्वदेशमा उपलब्ि ककमर्त, अििककमर्त तथा सािारण पत्थरकटाई उद्योग, ग्रामीण 
ट्यार्नङ्ग/छालाबाट हस्तर्नममित वस्तहुरु, 

 

 जुट, सवाई घााँस, चोया, बाबबयो, सतुी िागो, अल्लो आटद प्राकृर्तक रेशामा आिाररत उद्योग, 

 

 पत्थरकला (ढुाँगा कुाँ दी बनाइएका सामानहरु), 

 

 पौभा, थाङ्काधचत्र र अन्य परम्परागत धचत्रकला, 
 

 मकुुण्डो (मास्क) तथा परम्परागत साँस्कृर्त दशािउने पतुली र खेलौना, 
 

 परम्परागत साँस्कृर्त, बाजागाजा र कला दशािउने र्वमभन्न प्रकारका हस्तकलाका वस्त,ु 

 

 काठ, हाड, मसङ्ग तथा माटो, चट्टान र खनीजका कलात्मक वस्तहुरु, सेराममक्स तथा माटाका 
भााँडाकुाँ डा, 

 

 हातले छाप्ने ईटा उद्योग । 
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अनसुचूी…२ 

 

(दफा ६ को उपदफा () सँग सम्बन्धित) 
 

प्रस्तावदाताल ेपेश गनुपुने कागजातहरू 
 

१. नागररकताको प्रमाणपत्र, उद्योग दतािको प्रमाण पत्र, स्थायी लखेा नम्बर वा मलू्य अमभवदृ्धि 
करदताि  प्रमाणपत्रको प्रर्तमलर्प। 
 

२. उद्योग सञ्चालन हुने भवन वा जग्गाको स्वाममत्व आफ्न ैभएमा जग्गािनी प्रमाण पजुािको 
प्रर्तमलर्प,एकाघरको पररवारको सदस्यको भएमा भवन वा जग्गािनी र उद्यमी बीचको नाता 
खुल्ने गरी र्नवेदन साथ दवुकैो नागररकताको प्रर्तमलर्प र भाडामा मलएको भएमा सम्झौता 
पत्रका साथै जग्गािनीको नागररकताको प्रमाणपत्र र जग्गािनी प्रमाण पजुािको प्रर्तमलर्प । 

 

४. प्रस्तावकको लगानी गने प्रर्तवद्िता पत्र। 
 

५. उद्योगको व्यवसार्यक योजना । 
 

६. उद्योगको लाधग सरकारी तथा गरैसरकारी र्नकायबाट अन्य कुनपैर्न अनदुान सहयोग नमलएको
 स्वघोषणा पत्र । 
 

७ प्रस्तावकल ेयस कायिक्रम अन्तगित प्रदेश भरीमा एउटा मात्र र्नवािचन क्षेत्रमा प्रस्ताव पेश गरेको 
भन्ने स्वघोषणा पत्र । 

 

८. प्रस्तार्वत उद्योगसाँग सम्बष्न्ित कुन ैतामलम मलएको भएमा तामलमको प्रमाणपत्रको प्रर्तमलर्प ।  
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अनसुचूी…३ 

 

(दफा ६ को उपदफा () सँग सम्बन्धित) 
 

 

प्रस्ताव पेश सम्बधिी ननवेदनको ढाांचा 
 

         ममर्तिः 

श्री, 

।    

  
 

ववषयः प्रस्ताव पेश गरेको सम्बधिमा । 
महोदय, 

 

 प्रस्ततु र्वषयमा ………………………………………….मन्त्रालय/र्नदेशनालय/कायािलयबाट 
ममर्त मा प्रकामशत सचूना अनसुार 

 नवीन उद्यमले अनदुान मलइि नवीन उद्यम स्थापनाको 
लाधग अनदुान र्वतरण कायिक्रमबाट …………. ष्जल्लाको ……….……. र्नवािचन क्षते्रमा नवीन उद्यम स्थापना 
र सञ्चालनका लाधग अनमुार्नत कुल लागत रु. ……….… (अक्षरुपी 
……………..………………….. ) बराबरको नवीन उद्यम सञ्चालन तथा स्थापनाको लाधग रु. ……….… (अक्षरुपी 
……………..………………….. ) अनुदान सहयोगको लाधग आवश्यक कागजात यसै साथ साँलग्न राखी यो 
आवेदन पेश गररएको छ । साथै यस आवदेन साथ सलंग्न कागजात तथा सचूनाहरू टठक सााँचो छ, 

झुठ्ठा ठहरे आवेदन खारेज गरी काननू बमोष्जम सहुाँला बझुाउाँला । 
 

आवेदक 

नवीन उद्यमको 
नामिः  

नवीन उद्यम रहेको ठेगाना: 
 

नवीन उद्यम सञ्चालकको नाम  

……………………………………….. 

नवीन उद्यम सञ्चालकको 
ठेगानािः 

नवीन उद्यमको छापिः 
दस्तखत:  

सम्पकि  नम्बर: 

सांलग्न कागजातहरू 

 

१ 

२  

३ 
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अनसुचूी…४ 

 

(दफा ६ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित 

 

प्रस्तावको ढाचँा 
 

प्रस्ताव 

खण्ड १: प्रस्ताववत नववन उद्यमको साराांश 

नवीन उद्यमको नामिः   

नवीन उद्यमको ठेगाना:  

नवीन उद्यम सञ्चालन हुने र्नवािचन 
क्षेत्र: 

 

नवीन उद्यमको प्रकार:   

नवीन उद्यमीको नाम:   

नवीन उद्यमीको ठेगानािः   

सम्पकि  व्यष्क्त:   

सम्पकि  नम्बर:   

नवीन उद्यम दताि वषि र व्यवसाय 
दताि न.ं: 

  

म.ुअ. कर/स्थायी लेखा न.ं:   

बैंक खाता र्ववरणिः बैँकको नामिः 
  ठेगानािःखाता नं: 

 

  खाता सञ्चालकको नाम: 

जम्मा लागत:   रु .................. 

अनदुान माग:   रु ................. 

अनदुान माग बबवरण ईकाई  दर रकम 

मेमशन औजार  (नाम खोल्ने)    

१    

२    

अन्य    

१    

२    

स्वलगानी:    रु ................. 

प्रस्तार्वत नवीन उद्यमको प्रमखु 
उद्देश्य: 

·     

  ·          

  ·          
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  ·          

प्रस्तार्वत नवीन उद्यमका मखु्य 
कक्रयाकलाप 

·                    

  ·                    

  ·                    

  ·                    

उत्पादन गररने वस्तहुरु  

१  

२  

श्रजृना हुने रोजगारी सांख्या  प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 

पणुिकामलन    

अल्पकामलन   

खण्ड: २ नवीन उद्यमको वववरण  

२५ प्रस्ताववत नवीन उद्यमको पवूाुिार, डडजाइन तथा इन्टिमिे (आवश्यक भएमा मात्र) : 

खण्ड: ३ काय ुसञ्चालन क्षमता र अनभुव 

३१ सम्बन्धित ववषयमा ताललम तथा अनभुव (ब्याख्या गने ) 

३२ प्रस्ताववत मेलसन औजारहरु र जनशन्तत (रोजगारी ) 
औजार  सखं्या दर  रकम  कैकफयत 

१     

२     

मानव सांशािन  सांख्या, शकै्षक्षक 
योग्यता 

अनभुव (कुन 
र्वषयमा कर्त वषि) 

तामलम (नाम 
खुलाउने) 

१     

२     

३     

४     
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अनसुचूी…५ 

 

(दफा ८ को उपदफा (१) साँग सम्बष्न्ित) 

 

प्रस्ताव मलू्याङ्कनका आिारहरु 

 

क्र सां  वववरण अांक भार 

१ स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका वस्तहुरु कच्चा पदाथिको रुपमा प्रयोग 
गने  

२० 

२ प्रस्तार्वत नवीन उद्यमको जनशष्क्त (शकै्षक्षक योग्यता, अनभुव, 

तामलम, सखं्या आटद) 
२५ 

३ रोजगारी तथा नवीन उद्यमको प्रर्तफल २५ 
४ नवीन उद्यमको व्यवसार्यक योजनाको उपयकु्तता २० 
५ लागत साझेदारी (लागत साझेदारीकी टहस्सा अनसुार क्रमश: बढी अकं 

टदइनेछ) 
१० 

जम्मा १०० 
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अनसुचूी…६ 

 

(दफा ६ को उपदफा (३) साँग सम्बष्न्ित) 

 
 

प्रस्ताववत नवीन उद्यमको व्यवसानयक योजनाको ढाचँा 
 

१. पररचय  
 

(क) नवीन उद्यमीको नाम: ……………………………. 

(ख) नवीन उद्यमको नाम: ……………………………. 

(ग) नवीन उद्यमको ठेगाना: ……………………………. 

(घ) नवीन उद्यम सञ्चालन हुने र्नवािचन क्षेत्र: …………. 

(ङ) उत्पादन हुने वस्त ुवा सेवा: ……………………………. 

(च) र्वक्री गररने मखु्य ठाउाँ हरु: ……………………………. 

(छ) कुल लगानी:  रु.…………………. 

(ज) लागत साझेदारी:  रु.…………………. 

(झ) अनदुान माग:  रु.…………………. 

 

क्र. स.ं मशषिक रु. 

१   

२   

३   

 

(ञ) ष्स्थर पुाँष्ज: रु. …………………. 

(ट) चाल ुपुाँष्ज: रु. …………………. 

(ठ) प्रस्तार्वत वार्षिक र्वक्री: रु. …………………. 

(ड) प्रस्तार्वत वर्षिक खचि: रु. …………………. 

(ढ) अनमुार्नत नाफा: रु. …………………. 

(ण) लगानीको प्रर्तफल: रु. …………………. 
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२ उत्पादन योजना  
 

क्रसं 

  

उत्पादनको नाम उत्पादन पररमाण 

वस्त ु इकाई पररमाण दर रकम कैफफयत 

१            

२            

कुल जम्मा उत्पादन            

 

३ बजारीकरण योजना 
 

क्र 

सं 

  

उत्पादनको 
नाम 

  

बबक्री तररका र पररमाण 

इकाई पररमा
ण 

प्रर्त इकाई 
दर 

एजेन्ट 
थोक  

व्यापारीलाई 

खुद्रा 
व्यापारीलाई 

उपभोक्तालाई 

१               

२               

कुल जम्मा             

 

४ बजार प्रनतस्पिाु गने रणनीनत 
(क) 

(ख) 

(ग) 

 

५. ववत्तीय योजना 
 

खच ुलशषकु एकाई पररमाण दर कुल लागत अनदुान स्वलगानी 
(अ) पुँजी लगानी           

पवुाुिार ननमाण ु           

(क)           

(ख)           

(ग)           

जम्मा 
         

  

मेलशन तथा औजार           

(क)           

(ख)           

(ग) 

    

  

जम्मा 
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अखण्डको कुल           

(आ) चाल ुपुँजी           

कच्चा पदाथ ुवववरण 

(नाम¸ स्थानीय वा आयानतत)         

  

(क)           

(ख)           

(ग)       

जम्मा           

श्रलमक (रोजगारी )           

 (क)           

 (ख)       

जम्मा 
         

  

कायाुलय व्यवस्थापन           

(क) जनशष्क्त (खुलाउने)           

(ख) अन्य (खुलाउने)           

जम्मा 
         

  

आखण्डको कुल           

(इ)कुल (अ+आ)           

साझेदारी प्रर्तशत    

 

६. आम्दानी खचकुो प्रक्षेपण (पाचँ वषकुो) 
क्रसं   जम्मा नेरु 

    वषि १ वषि २ वषि ३ वषि४ वषि ५ 

(अ) प्रक्षेवपत आय           

१            

२             

  जम्मा आय (अ) बाि 

 

          

(आ) प्रक्षेर्पत खचि           

१ श्रममक ज्याला           

२ मानव सशंािन           

३ कच्चा पदाथि           

जम्मा खचि (आ) बाट 

 

          

जम्मा खुद नगद आगमन (अ—आ)  
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७ ववत्तीय ववश्लेशण 
७.१ नाफा 

 

वष ु १ २ ३ ४ ५ जम्मा 
बबक्री             

खच ु             

नाफा       
 

८. वववत्तय ववश्लेषण: 

 

(क) पारववधद ुप्रनतशत: 

 

(ख) लगानी प्रनतफल प्रनतशत: 

 

(ग) लगानी फफता ुअवधि: 

 
 
 

९. ननश्कष:ु 
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अनसुचूी…७ 

 

(दफा ८ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित) 
 

नवीन उद्यम स्थापना तथा सञ्चालनका लाधग अनदुान कायकु्रम कायाधुवयनको सम्झौता 
 

सदुरूपष्श्चम प्रदेश 

उद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

उद्योग बाणणज्य तथा उपभोक्ता टहत सरंक्षण र्नदेशनालय 

घरेल ुतथा साना उद्योग कायािलय/सममर्त ……………………….. 

 

नवीन उद्यम स्थापना तथा सञ्चालनको लाधग अनदुान ववतरण अनदुान कायकु्रम सञ्चालनका लाधग 
घरेल ुतथा साना उद्योग कायाुलय/सलमनत ……………………….. र …………………………….………बीच 

लमनत…………।  ।  मा सम्पधन भएको सम्झौता 
 

घरेल ु तथा साना उद्योग कायािलय/सममर्त ……………………….. (यसपर्छ प्रथम पक्ष भर्नने)र 
"" (यसपर्छ दोस्रो पक्ष) 
भर्नने बीच "नवीन उद्यम स्थापना तथा सञ्चालनका लाधग अनदुान कायिक्रम कायािन्वयन गनिको 
लाधग देहाय बमोष्जमको शतिहरू पालना गने गरी दबु ै पक्षबाट हस्ताक्षर भएको ममर्तदेणख यस 
सम्झौतामा उल्लेणखत शतिहरु लाग ूहुनेछ । 

 

१ प्रथम पक्षल े कायिर्वधि अनरुूप नवीन उद्यम स्थापनाको लाधग अनदुान र्वतरण कायिक्रम 
कायािन्वयन  गनिको लाधग अनदुान रकम रू  (अक्षेरूपी 
 मात्र) ननाघ्ने  गरी दोस्रो पक्षलाइि दईु ककस्तामा रकम 
उपलब्ि गराउने छ । 
 

२  सम्झौता सम्पन्न भए पश्चात ् पटहलो पक्षले दोश्रो पक्षलाई पटहलो ककस्ता बापत प्रस्तावको 
आिारमा  अधिकतमा ५० प्रर्तशतसम्मले हुने रकम रू  (अक्षेरूपी 
 मात्र) उपलब्ि गराउने  छ । 
 

३. सम्झौता सम्पन्न भए पश्चात पटहलो ककस्ता बापतको रकम र्नकासा भएको १५ टदन मभत्र 
दोस्रो  पक्षल ेमेमशनरी औजार खररद गरी सक्न ुपनेछ ।  

 

४ अनगुमन टोलीको मसफाररस एव ं उद्योगले पेश गरेको कायियोजना अनसुार पटहलो ककस्ताको 
अनदुान रकमबाट सम्पादन भएको कायि पमुट्याउने प्रमाण कागजात र बबलबबजकहरुको 
आिारमा र्नधश्रत अवधि पर्छ दोस्रो ककस्ता बापत बााँकी रकम भकु्तानी टदईनेछ । 

 

५. दोश्रो पक्षल ेपटहलो पक्षसाँग दोश्रो ककस्ता बापत बााँकी रकम माग गदाि पटहलो ककस्ताको खचिको 
 र्ववरण लगत अर्नवायि रुपमा पेश गनुि पनेछ ।  
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६. सम्झौता भएको १५ टदनमभत्र दोश्रो पक्षल ेनवीन उद्यम सञ्चालन हुने स्थानमा सबलै ेदेख्न ेगरी 
 कायािलयल ेउपलब्ि गराएको ढााँचामा होर्ड िङ बोडि राख्नु पनेछ । 
 
 

७. यो सम्झौताको अवधि ममर्त …………… देणख ममर्त …………… सम्म हुनेछ ।  

 

८. कायिक्रमलाइि तोककएको समयमा न ैसम्पन्न गने सम्पणूि ष्जम्मेवारी दोश्रो पक्षको हुनेछ । 
 

९  यस सम्झौतामा उल्लेणखत व्यवस्थाहरुमा कुन ैसशंोिन गनुि परेमा दबु ैपक्षको आपसी सहमर्तमा 
मात्र  सशंोिन हुनेछ ।  

 

१० दोस्रो पक्षल ेप्रस्तावमा उल्लेख गरेको भन्दा अन्यत्र रकम खचि वा लगानी गनि पाउने छैन । 
 

११  कायिक्रम अवधि वा सो पश्चात ्प्रथम पक्ष वा प्रथम पक्षल ेतोकेको र्नकाय वा व्यष्क्तलाइि प्रथम 
 पक्षको आवश्यकता अनरुूप दोस्रो पक्षल ेकायिक्रमको स्थल तथा नवीन उद्यमको र्नवािि रूपमा 
 र्नररक्षण गनि टदन ुपनेछ । 
 

१२. दोस्रो पक्षको बङै्क खाता र्ववरण र्नम्न बमोष्जम हुनेछ । यटद कायिक्रम सचंालन अवधिमा यी 
 र्ववरणहरूमा कुन ैपररवतिन हुन गएको हकमा प्रथम पक्षलाइि तत्काल मलणखत जानकारी गराउन ु
 पनेछ । 
 

बैंकको नाम तथा ठेगानािः 
बैंक खाताको नामिः 
बैंक खाता नं 

बैंक खाताको ककमसमिः 
खाता सञच्ालकको नामिः 

 

१३ आधथिक वषि समाप्त भए पश्चात ्दोस्रो पक्षले अर्नवायि रुपमा लेखा पररक्षण प्रर्तवेदन तयार 
गरी प्रथम  पक्षलाई पेश गनुि पनेछ ।  

 

१४.  देहायको अवस्थामा प्रथम पक्षल ेयो सम्झौता रद्द गनि सक्नेछिः 

 

(क) दोस्रो पक्षल ेपेश गरेको प्रस्ताव बमोष्जमको नवीन उद्यम सञ्चालनको कायिक्रम 
सही    ढंगले सञ्चालन नगरेमा, 

 

(ख) दोस्रो पक्षल ेझुठ्ठा र्ववरण पेश गरेमा, 

 

(ग) दोस्रो पक्षल े अनगुमन तथा मलू्याङ्कन प्रर्तवेदनबाट प्राप्त पमृटपोषणका 
आिारमा    कायािलयले टदएको सझुाव वा र्नदेशनलाइि पालना नगरेमा, 

 

(घ) दोस्रो पक्षल ेरकमको दरुुपयोग गरेमा वा सम्झौता र्वपररतको काम गरेमा,  
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(ङ) दोस्रो पक्षबाट नवीन उद्यम सन्तोषजनक ढंगले सञ्चालन भएको नपाइएमा । 
 

दोस्रो पक्षको तफुबाि आधिकारीक हस्ताक्षर 

हस्ताक्षर 
 

नामिः 
नवीन उद्यमको नाम: 

नवीन उद्यमको ठेगानािः 
ष्जल्ला……… , उ.न.पा/न.पा /.गा .पा . …… 

वडा न.ं …………. गाउाँ /टोल ………… 

नवीन उद्यम सञ्चालन हुने र्नवािचन क्षेत्र: 

छापिः 
 

प्रथम पक्षको तफुबाि आधिकारीक हस्ताक्षर 

हस्ताक्षर 
 

नामिः 
पदिः 
कायािलयको छापिः 
 

ममर्तिः ममर्तिः 
साक्षीहरू 
हस्ताक्षर 

नामिः 
ठेगानािः 

हस्ताक्षर 

नामिः 
पदिः 
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अनसुचूी…८ 
 

(दफा १० को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) 
 

अनगुमन मलु्याङ्कन प्रनतवेदन ढाचँा 
१. अनगुमन गरेको ममर्त: 

२. नवीन उद्यमको नाम: 

३. नवीन उद्यम दताि न.ं: 

४. नवीन उद्यमको ठेगाना: 

५. नवीन उद्यमीको नाम: 

६. अनगुमनमा देणखएको अवस्था: 

 

(क) नवीन उद्यम सञ्चालनको अवस्था 
 
 

(ख) नवीन उद्यमको वतिमान अवस्था (अनदुान रकमको सदपुयोगको अवस्था व्याख्या गने): 

 
 

(ग) नवीन उद्यममा सिुार गनुि पने पक्ष 

 
 
 

७. अनगुमन मलू्याङ्कन सममर्त टोली मसफाररस तथा सझुाव: 
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अनसुचूी…९ 
 

(दफा ९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 
 

अनदुान रकम माग ननवेदन  
 

ममर्तिः 

श्री ………………………, 

…………………………….. । 
 

ववषयः अनदुान रकम भतुतानी पाउँ  । 
महोदय, 

 प्रस्ततु र्वषयमा तहााँ घरेल ु तथा साना उद्योग कायािलय/सममर्त ……………….. र मेरो/हाम्रो 
 नवीन उद्यम बीच ममर्त 
 मा सम्पन्न नवीन उद्यम सञ्चालन गनि अनदुान 
टदन भएको सम्झौता अनसुार यस नवीन उद्यमले त्यस कायािलयबाट सम्झौता अनसुार 
 ककस्ता वापत र्नकासा पाउन ुपने प्रर्तशत अनदुान 
रकम रू (अक्षेरूपी ) 

भकु्तानी पाउाँ भनी आवश्यक कागजात सलंग्न राखी यो र्नवेदन पेश गरेको छु।साथै स्वलगानी वापत 
रू (अक्षेरूपी ) लगानी गने प्रर्तवद्िता समेत 
व्यक्त गदिछु ।  

 

 नवीन उद्यमको तफि बाट 

 

हस्ताक्षरिः
 

नामिः
 

ठेगानािः
 

नवीन उद्यमको छाप: 

सम्पकि  न.ं: 

सलंग्न कागजातहरूिः 
१. आधथिक र्ववरण मसट पाना । 
२. बबलबबजक पाना । 
३. कायिप्रगर्तको फोटो । 
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