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   पर परागत सीप र व धमा आधा रत नयँा उ मी तयार काय ममा ताव पेश गन 

नवेदनको ढाचँा  
 

म त :.............................. 

ी कायालय मखु य ु
ी घरेल ुतथा साना उ ोग कायालय,  

तानसेन, पा पा। 
 

वषय : अनदुान  सहयोग माग स ब धमा। 

मलाई/हामीलाई देश सरकार लिु बनी देश उ ोग पयटन वन तथा वातावरण म ालयको 

"वा षक काय म काया वयन काय व ध, आ.व. २०७७/७८" अनसुार घरेल ुतथा साना उ ोग 

कायालय, पा पाको म त .......................... 

को........................................................प कामा कािशत सूचनाको आधारमा पर परागत 

सीप र व धमा आधा रत उ मी तयार काय ममा मेिशन/उपकरण ख रद गन अनदुानका ला ग 

यस कायालयबाट उपल ध गराईएको ढाँचामा ताव तयार गर  आव यक कागजातह  यसै 

नवेदन साथ संल न गर  आव यक अनदुानका ला ग यो नवेदन पेश गरेका छु/छ  । 

संल न कागजात : 

१. 
२. 
3. नवेदक 

 नाम : 
                                                    पद : 

 ठेगाना : 
 मोबाइल नं. : 
 उ ोगको नाम : 
 उ ोगको छाप : 
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पर परागत सीप र व धमा आधा रत नया ँउ मी तयार काय मको ला ग पेश 
गर एको यावसा यक  तावनाको फारमको ढाचँा 

 
(1) pBf]u / ;Dks{ JolQm ;DjGwL ljj/0f  

  

cfj]bssf] ljj/0f  

gfd y/M  

:yfoL 7]ufgfM  

;Dks{ g+=  

Od]n 7]ufgfM  

pBf]usf] gfd   

pBf]usf] 7]ufgf  

cg'bfg dfu ug{'sf] Df"n p4]Zo  

cfof]hgfsf] s"n nfut ?=  

sfo{fnodf  dfu ul/Psf] /sd ?=  

;DalGwt pBf]un]] Aoxf]g]{ /sd ?=  

 

(2) उ ोग र उ ोगले गन याकलाप स बि ध व ततृ ववरण 

!= pBf]usf] clws[t k"hL : 
  
 @=pBf]usf] jflif{s pTkfbg Ifdtf : 
#=pBf]u :yfkgfsf pb]Zox? : 
s  
v 
u 
$=pBf]un] pTkfbg ug]{ a:t'x?: 

%=pBf]un] pTkfbg ug]{ dfn a:t'sf nflu cfjZos sRrf kbfy{: 
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^=pBf]u l;h{gf ug]{ /f]huf/L ;+Vof: 
 
 
&=pBf]uaf6 cfot k|lt:yfkgdf ;xof]u ug{] u/L pTkfbg ePsf j:t'x?:  

*=pBf]uaf6 pTkflbt x'g] lgof{td'ns j:t'x? :   

(=pBf]uaf6 pTkflbt x'g] cTofjZos j:t'x? :   

!)=pBf]usf] cg'dflgt jflif{s cflYf{s sf/f]af/ :   
!!=pBf]u ;+rfngaf6 jftfj/0fdf kg]{ k|efj Go"gLs/0fsf nflu ckgfO{Psf] ljlw: 

!@= :jf:y ;'/Iffsf] nflu ckgfO{sf] ljlw: 

 

#_ pBf]u ;+rfngsf] nflu cfly{s k|:tfj 

qm=;+= 
dfu ul/Psf] d]zLg 
pks/0fsf] gfd 

nfut lja/0f 

OsfO{ kl/0ffd b/ ?= hDdf ?= 
sfof{no
n] Joxf]g{] 

?= 

cfj]bsn] 
Joxf]g{] ?= 

1      
  

2        

#        

$        

%        

 hDdf ?=       

nufgLsf] nflu ;|f]t: 
dfly pNn]lvt ljj/0fx? ;xL 5 . d}n] 3/]n' tyf ;fgf pBf]u sfof{nosf] o; sfo{qmdsf] p4]Zo 
k9]sf] / a'em]sf] 5' / ;a} ;Gbe{df ;f]lx cg';f/sf] sfo{ ug]{5' . olb o; k|:tfjsf] nflu dnfO{ cg'bfg 
lbOG5 eg], d sfo{of]hgf cg'?k sfo{qmd ;+rfng u/L k|ult k|ltj]bg / sfo{ ;DkGg k|ltj]bg k]z 
ug]{ 5' . em'7f 7x/] sfg'g adf]lhd ;x'nf, a'emfpnf .  

cfj]bssf] x:tfIf/ ……………………………. 
 pBf]usf] gfd..................................... 
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वघोषणाप  

घरेल ु तथा साना उ ोग कायालय, पा पाको म त ............................... मा कािशत सूचना 

अनसुार पर परागत सीप र व धमा आधा रत नयाँ उ मी तयार काय मका ला ग अनदुानको 

यव था ग रए अनसुार उ  अनदुान ा  गन इ छुक भई सो काय ममा सहभा गताका ला ग 

तावना स हतको आवेदन पेश गरेको छु/छ  ।उ  काय ममा छनौट भएमा तावनामा उ लेख 

भए बमोिजम काय गन गर  यूनतम ५ वषस म नर तरता दनेछौ ।काययोजना अनसुारको काय 

नगरेमा वा तो कएको अव ध भ दा अगावै सो काय ब द गरेमा स बि धत नकायमा अनदुान रकम 

फता गनछ ।अ यथा च लत काननु बमोिजम सहुँला/बझुाउँला। साथै ता वत मेशीन उपकरण 

ख रदका ला ग यस अगा ड नेपाल सरकार, देश सरकार वा थानीय तहका कुनै नकायबाट य तो 

सहयोग ा  नगरेको यहोरा समेत अनरुोध गदछ ।  

 

आवेदकको नामः 

द तखतः 

उ ोगको नाम र ठेगाना: 

उ ोगको छापः 

म तः  
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पर परागत सीप र व धमा आधा रत नया ँउ मी तयार काय मका ला ग ताव पेश गदा 
संल न गनपुन कागजातह  

 
1. चाल ुआ.व. मा दता भएको उ ोग दताको माणप को त लपी। 
2. सं थाको थाई लेखा न बर (PAN) माण प को त लपी। 
3. उ ोग संचालकको नाग रकता माणप को त लपी। 
4. साझेदार  उ ोगको हकमा सबै साझेदारले मािणत गरेको अनदुान माग गन 

नणयको त लपी। 
5. यस कायालयबाट तयार ग रएको ढाँचामा यवसा यक तावना। 
6. अनदुान मागका ला ग आवेदन फारम। 
7. यस कारको अनदुान ा  नगरेको वघोषणाप । 
8. वैदेिशक रोजगार बाट फकका यि को हकमा वदेश फता भएको २ वष ननाघेको 

पु  हनुे कागजात। 
9. एकल म हला, द लत, अ पस यक वा अपा ता भएका यि ले संचालन गरेको 

उ ोग भए उ  कुरा पु ी हनुे कागजात। 
 

 


