
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
 बागमती प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 6) हेटौंडा, नेपाल, मंससर २९ गते, २०७9 साल (संख्या 14 

भाग 3 
बागमती प्रदेश सरकार 

उद्योग, वाशिज्य तथा आपूसति मन्त्त्रालय 
हेटौंडा, नेपालको 

सूचना 
 

प्रववसि हस्तान्त्तरि कायिववसि, २०७९ 

प्रस्तावनााः प्रववसि हस्तान्त्तरि सम्बन्त्िी कायिलाई व्यवशस्थत तथा पारदशी 
बनाउन प्रदेश औद्योसगक व्यवसाय ऐन, 2076 को दफा 46 ले ददएको 
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असिकार प्रयोग गरी बागमती प्रदेश सरकारले देहायको कायिववसि बनाएको 
छ। 
१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस कायिववसिको नाम “प्रववसि 

हस्तान्त्तरि कायिववसि, २०७९” रहेको छ।  
(२) यो कायिववसि प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशशत भएको 

समसतबाट प्रारम्भ हनुछे। 
२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस कायिववसिमा,-  

(क) "उद्यमी" भन्नाले उद्योग व्यवसाय दताि गरी 
सञ्चालन गरेका उद्यमी वा उद्यमीहरुको समूह 
समेतलाई सम्झन ुपछि।   

(ख) “कायािलय" भन्नाले घरेल ु तथा साना उद्योग 
कायािलयलाई जनाउनछे।  

(ग) "सनदेशक ससमसत" भन्नाले यस कायिववसिको दफा 
१० बमोशजम गदित सनदेशक ससमसतलाई सम्झन ु
पछि।  

(घ) "सनदेशनालय" भन्नाले उद्योग, वाशिज्य तथा 
उपभोक्ता वहत संरिि सनदेशनालयलाई  सम्झन ु
पछि।  

(ङ) "प्रदेश" भन्नाले बागमती प्रदेशलाई सम्झन ुपछि। 
(च) "प्रववसि" भन्नाले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनको 

लासग उपयकु्त मेससन, औजार र उपकरिहरुलाई 
सम्झन ुपछि। 

(छ) “मन्त्त्रालय” भन्नाले उद्योग, वाशिज्य तथा आपूसति 
मन्त्त्रालयलाई सम्झन ुपछि।  

(ज) "मूल्याङ्कन ससमसत” भन्नाले यस कायिववसिको दफा 
५ बमोशजम गदित मूल्याङ्कन ससमसतलाई सम्झन ु
पछि।  
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३. प्रववसि हस्तान्त्तरिमा आवेदन गनि योग्य उद्यमीहरु: प्रववसि 
हस्तान्त्तरिको लासग अनसूुची- १ बमोशजमको उद्यमीहरुले मात्र 
आवेदन गनि सक्नेछन।् 

४. प्रस्ताव आह्वान: (१) यस कायिववसि बमोशजम प्रववसि 
हस्तान्त्तरिको लासग कायािलयले इच्छुक उद्यमीबाट प्रववसिको 
लासग अनदुान माग गरी सनवेदन पेश गनि सम्बशन्त्ित शजल्लासभत्र 
प्रकाशशत हनुे रावियस्तरको पसत्रकामा कम्तीमा 15 ददनको 
साविजसनक सूचना प्रकाशन गनुि पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको प्रकाशशत सूचनालाई 
कायािलयले सम्बशन्त्ित शजल्ला प्रशासनको कायािलय, शजल्ला 
समन्त्वय ससमसतको कायािलय, स्थानीय तहहरुको सूचना पाटीमा 
टााँस गने व्यवस्था समलाउन ुपनेछ साथै कायािलयले त्यस्तो सूचना 
आफ्नो र मन्त्त्रालयको ववेसाइट, सामाशजक सञ्जाल र अन्त्य 
उपयकु्त माध्यमबाट समेत प्रचार प्रसार गनुि पनेछ। 

(३) यस कायिववसि अनरुूप प्रववसि अनदुान प्राप्त गनि 
इच्छुक उद्यमीहरुले सूचनामा तोवकएको म्याद सभत्र कायािलयमा 
आफूलाई आवश्यक प्रववसिको वववरि सवहत अनसूुची- २ 
बमोशजम सनवदेन पेश गनुि पनेछ। 

(४) राजस्व सवहत अनसूुची- २ बमोशजम असनवायि संलग्न 
गनुिपने कागजात सवहत म्याद सभत्र दताि नभएको सनवदेन मासथ 
कायािलयले कुनै कारवाही अशघ बढाउने छैन। 

५. प्रस्ताव मूल्याङ्कन ससमसताः (१) यस कायिववसि बमोशजम कायािलयले 
प्रववसि हस्तान्त्तरि सम्बन्त्िी प्राप्त सनवेदन मूल्याङ्कन तथा छनोटको 
लासग कायािलयमा देहाय बमोशजम मूल्याङ्कन ससमसत रहनछेाः-  

(क) कायािलय प्रमखु वा सनजले तोकेको  
  वररष्ठतम ्असिकृत कमिचारी      - संयोजक  
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(ख) असिकृत प्रसतसनसि, प्रदेश  
   लेखा सनयन्त्त्रक इकाई      - सदस्य 

(ग) असिकृत प्रसतसनसि, शजल्ला  
   समन्त्वय ससमसत          - सदस्य  

(घ) कायािलयको लेखा हेने कमिचारी     -सदस्य                       
(ङ) कायािलय प्रमखुले तोकेको 

   कमिचारी                -सदस्य सशचव 
(२) मूल्याङ्कन ससमसतको बैिक आवश्यकता अनसुार 

बस्नेछ।  
(3) मूल्याङ्कन ससमसतको बैिकमा आवश्यकता अनसुार 

बढीमा दईु जनासम्म ववज्ञलाई आमन्त्त्रि गनि सवकनेछ। 
(4) मूल्याङ्कन ससमसतले प्रस्तावहरू मूल्याङ्कन गदाि 

उद्यमीले माग गरेको प्रववसि उद्योगको प्रकृसत/उद्देश्यसाँग मेल खान े
गरी प्रववसि माग गरेको हो वा होइन सो समते यवकन गनुिपनेछ। 

(५) प्रस्ताव मूल्याङ्कन गदाि मूल्याङ्कन ससमसतले अनसूुची- 
३ बमोशजम मूल्याङ्कन गनुि पनेछ।  

(६) मूल्याङ्कन ससमसतले प्रस्ताव मूल्याङ्कनको ससलससलामा 
आवश्यक िानमेा कायािलयले स्थलगत सनरीिि गराई प्रसतवदेन 
सलन सक्नेछ। 

(७) कायािलयले उपदफा (६) अनसुार स्थलगत सनरीिि 
गदाि झटु्टा वववरि पेश गरेको देशखएमा प्रस्ताव रद्द गरी प्रचसलत  

 कानून अनसुार कारबाहीको लासग ससफाररस गनुि पनेछ। 
(८) मूल्याङ्कन ससमसतले प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी बढीमा एक 

मवहना सभत्र कायािलयमा प्रसतवेदन पेश गनुि पनेछ। 
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६. प्रववसि हस्तान्त्तरि सम्बन्त्िी बजेट सनिािरि: (१) कायािलयले 
प्रववसि हस्तान्त्तरिको लासग चाल ुआसथिक वषिमा ववसनयोजन भएको 
बजेटबाट देहाय अनसुार हनु ेगरी ववभाजन गनुिपनेछ:- 

क) मवहला उद्यमीको लासग १५ प्रसतशत 
ख) अपाङ्ग/दसलत/ववपन्नको लासग १० प्रसतशत 
ग) अशघल्लो आसथिक वषि र चाल ुआसथिक वषिमा दताि 

भएका उद्योगको लासग १५ प्रसतशत 
घ) सबै उद्यमीको लासग ५५ प्रसतशत 
ङ) अनगुमन तथा मूल्याङ्कनको लासग ५ प्रसतशत 
(२) खण्ड (क), (ख) र (ग) बाट आवश्यक न्त्यनुतम 

प्रस्ताव छनोट नभएमा वा आवश्यक भन्त्दा कम प्रस्ताव परी 
प्रववसि हस्तान्त्तरिको लासग छुट्याइएको बजेट खचि नहनुे भएमा 
त्यस्तो खचि नभएको बजेटबाट समेत उपदफा (१) को खण्ड (घ) 
अन्त्तगितको सूचीमा बढी अङ्क प्राप्त गने उद्यमीलाई क्रमश: प्रववसि 
हस्तान्त्तरि गने गरी छनोट गनुि पनेछ। 

७. प्रववसि हस्तान्त्तरि प्रवक्रया: (१) मूल्याङ्कन ससमसतले ससफाररस गरे 
बमोशजम कायािलयले प्रववसि खररद गनि लागत अनमुानको 
असिकतम पचास प्रसतशत वा पााँच लाख रूपैयााँ मध्ये जनु कम हनु 
आउाँछ सोही बराबरको रकम उद्यमीलाई अनदुान उपलब्ि 
गराउने गरी स्वीकृत गनि सवकनेछ। 

(२) कायािलयबाट गिन भएको खररद इकाईले उद्यमीले 
माग गरेको प्रववसिको स्पेशशवफकेशनको आिारमा प्रववसि खररदका 
लासग प्रचसलत साविजसनक खररद ऐन तथा सनयम अनसुार न्त्यूनतम 
दररेट सवहतको लागत अनमुान तयार गनुि पनेछ।  

तर यस उपदफामा उल्लेख भए बमोशजम कुन ै
प्रस्तावदाताले माग गरेको प्रववसि बजारमा उपलब्ि नभएको 
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कारिले लागत अनमुान तयार गनि नसवकने देशखएमा त्यस्तो 
प्रववसि खररद प्रकृया अशघ बढाइने छैन। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम सनिािररत लागत अनमुान 
बमोशजम प्रववसि खररदका लासग सम्बशन्त्ित उद्यमीलाई कायािलयले 
पन्त्र ददनसभत्र सम्झौताको लासग आह्वान गनुि पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोशजम सम्पकि  गने उद्यमी साँग 
कायािलयले अनसूुची- ४ बमोशजम सम्झौता गनुि पनेछ। सम्झौतामा 
प्रथम पिको तफि बाट कायािलय प्रमखु वा सनजले तोकेको असिकृत 
र दोस्रो पिको तफि बाट उद्यमी स्वयंले दस्तखत गनुि पनेछ।          
 (५) सम्झौता बमोशजम उद्यमीले बढीमा दईु मवहनासभत्र 
प्रववसि खररद गरी सक् कल बील संलग्न गरी कायािलयमा अनदुान 
रकम भकु्तानीका लासग सनवदेन ददन ुपनेछ।  

(६) उपदफा (५) बमोशजम सनवदेन प्राप्त भए पश्चात 
कायािलयले स्थलगत अनगुमन गरी तोवकएको स्पेससवफकेशन 
बमोशजम उद्यमीले खररद गरे नगरेको प्रसतवेदन तयार गनुि पनेछ। 

(७) उपदफा (६) बमोशजम स्थलगत अनगुमन गदाि 
उद्यमीले कायािलयबाट स्वीकृत प्रववसि खरीद गरी सोही प्रयोजनका 
लासग प्रयोग गरेको देशखएमा उपदफा (१) अनसुार हनु आउन े
रकम बढीमा दईु मवहना सभत्र सम्बशन्त्ित उद्योग/उद्यमीको बैङ्क 
खातामा जम्मा गरी ददनछे। 

८. शति तथा कारबाही: (१) उद्यमीले यस कायिववसि बमोशजम प्राप्त 
गरेको प्रववसिको उशचत सदपुयोग नभएमा वा नगरेमा कायािलयले 
त्यस्तो मशेशन जफत गने वा सो मेशशन वापत प्रदान गररएको 
रकम बराबर जररवाना गरी असलु उपर गनेछ।  

(२) प्रववसि प्राप्त गरेको समसतले पााँच वषिसम्म उक्त प्रववसि 
उद्योगको उद्देश्य ववपरीत अरुलाई हक हस्तान्त्तरि गनि वा सबक्री 



खण्ड 6) संख्या 14 प्रदेश राजपत्र भाग 3 समसत २०७9।08।29 

7 

ववतरि गनि पाइने छैन। उक्त अविी भन्त्दा अगावै प्राप्त प्रववसि 
अरुलाई हक हस्तान्त्तरि वा सबक्री ववतरि गरेमा उपलब्ि 
गराइएको प्रववसि वापतको रकम प्रचसलत कानून बमोशजम 
सरकारी बााँकी सरह असलु उपर गरी त्यस्ता उद्यमीलाई यस 
कायिक्रमबाट पनुाः अनदुान उपलब्ि गराइने छैन।  

 (३) एक पटक प्रववसि हस्तान्त्तरि गररएका उद्यमीलाई 
तीन वषि व्यसतत नभई पनुाः प्रववसि सम्बन्त्िी अनदुान कायिक्रममा 
सहभागी गराइन ेछैन।  

९. अनगुमन: (१) यस कायिववसि अनसुार प्रदान गररएको प्रववसि 
सदपुयोग भए नभएको बारेमा कायािलयले समय समयमा अनगुमन 
गनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम अनगुमन गदाि सदपुयोग 
नभएको देशखएमा यस कायिववसि अनसुार कारबाही गरी सो को 
प्रसतवदेन मन्त्त्रालयमा पिाउन ुपनेछ। 

१०. सनदेशक ससमसत सम्बन्त्िी व्यवस्था: (१) कायिक्रमलाई प्रभावकारी 
रूपमा कायािन्त्वयन गनि मन्त्त्रालयमा देहाय बमोशजमको एक 
सनदेशक ससमसत रहने छाः-  

(क) उद्योग तथा वाशिज्य महाशाखा  
प्रमखु, मन्त्त्रालय                -संयोजक 

(ख) सनदेशक, सनदेशनालय                -सदस्य -सदस्य  
(ग) असिकृत प्रसतसनसि, प्रशासन,  

योजना तथा अनगुमन महाशाखा,  
मन्त्त्रालय                          -सदस्य -सदस्य  

(घ) असिकृत प्रसतसनसि, आसथिक  
मासमला तथा योजना मन्त्त्रालय         -सदस्य -सदस्य  

(ङ) मन्त्त्रालयले तोकेको  
असिकृतस्तर कमिचारी           -सदस्य-सशचव  
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(२) सनदेशक ससमसतको बैिक आवश्यकता अनसुार 
बस्नेछ।  

(३) बैिकमा आवश्यकता अनसुार कुनै ववज्ञलाई 
आमन्त्त्रि गनि सवकनछे। 

११. सनदेशक ससमसतको काम, कतिव्य र असिकार:  सनदेशक ससमसतको 
काम, कतिव्य र असिकार तपससल बमोशजम हनुछेाः- 

(क) प्रववसि हस्तान्त्तरि कायिलाई प्रभावकारी बनाउन 
आवश्यक समन्त्वय गने, 

(ख) ववसभन्न कायािलयबाट गररएको प्रववसि हस्तान्त्तरि 
कायिको सनरीिि, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने 
वा गनि लगाउने,  

(ग) सनरीिि, अनगुमन गरी प्राप्त प्रसतवदेनका 
आिारमा आवश्यकता अनसुार सझुाव तथा 
सनदेशन ददन,े 

(घ) कायिक्रम कायािन्त्वयनको ससलससलामा कुन ै
समस्या उत्पन्न भएमा समािान गनि मन्त्त्रालयमा 
ससफाररस गने। 

१२. खारेजी तथा बचाऊ: (१) प्रववसि हस्तान्त्तरि सम्बन्त्िी कायिववसि, 
२०७७ खारेज गररएको छ। 

(२) प्रववसि हस्तान्त्तरि सम्बन्त्िी कायिववसि, २०७७ 
बमोशजम भए गरेको कारबाही यसै कायिववसि बमोशजम भए गरेको 
मासननेछ। 
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अनसूुची- 1 
(दफा 3 साँग सम्बशन्त्ित) 
आवेदन गनि योग्य उद्यमी 

क्र.सं. िते्र ववषयहरु 
१. घरेल ुउद्योग प्रदेश औद्योसगक व्यवसाय ऐन, २०७६ को 

अनसूुची- २ अनसुारको उद्योग 
२. कृवष, पशपंुिी तथा 

वन पैदावारमा 
आिाररत उद्योग 

कृवष, पशपंुिी तथा वन पैदावारमा आिाररत 
उद्योग 

३. हस्तकला तथा 
सजावटका सामान 
उत्पादन गने उद्योग 

थाङ्का¸ मूसतिकला¸ बेतवााँस¸ समसथला पेशन्त्टङ्ग¸ 
बडु कासभिङ्ग¸ स्टोन कासभिङ्ग¸ छवाली कला¸ 
कपडामा जरी भने र पेशन्त्टङ्ग गने¸ माला¸ 
थैली¸ पसि बनाउने¸ फोटो फे्रम लेसमनेशन¸ 
पोते माला¸ सजावटका सामान उत्पादन गने 
उद्योग 

४. उत्पादनमूलक 
उद्योग 

कच्चापदाथि, सहायक कच्चापदाथि वा 
अििप्रशोसित कच्चा पदाथिको प्रयोग वा 
प्रशोिन गरी मालवस्त ुउत्पादन गने उद्योग 

५. होशजयरी तथा 
पोशाक 

ससलाई कटाई¸ ढाका बनुाई¸ गामेन्त््स¸ 
गलैँचा¸ राडी पाखी बनुाई¸ इम्रोइडरी 
फेशन सडजाइन¸ बक्रम बनाउने̧  िागो बनेु्न 
उद्योग 

६. खाद्य सामाग्री 
प्रशोिन 

सबै प्रकारको उद्योग 
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अनसूुची- २ 
(दफा ४ को उपदफा (2) साँग सम्बशन्त्ित) 

सनवेदनको ढााँचा 
समसत:............................. 

प्रमखुज्यू,  
घरेल ुतथा साना उद्योग कायािलय .......................। 

ववषय: प्रववसि खरीदको लासग अनदुान उपलब्ि गराई पाउाँ। 
महोदय, 
मेरो/हाम्रो नाममा घरेल ुतथा साना उद्योग कायािलय .............. मा दताि 
भएको दताि नं. .............को उद्योग प्रवर्द्िन गनि आवश्यक भएकोले 
प्रववसि हस्तान्त्तरि अन्त्तगित सनम्न बमोशजमका मेससन/औजार/उपकरि 
खररदका लासग अनदुान उपलब्ि गराइददन ुहनु सनवदेन दस्तरु वापत रू. 
१००।- (एक सय) राजश्व दाशखला गरेको बैंक भौचर/नगदी रससद सवहत 
यो सनवेदन पेश गरेको छु/छौँ।  
सनवेदकको वववरि  
१. उद्योगीको नाम, थर, सलङ्ग र िेगाना: 
२. उद्योगको नाम, िेगाना: 
३. उद्योग दताि नं. र दताि समसत: 
४. उद्योगमा लगानी भएको पुाँजी 

(क) शस्थर पुाँजी: 
(ख) चाल ुपुाँजी: 
(ग) जम्मा पुाँजी: 

५. उद्योगबाट उत्पादन हनुे वस्तकुो वववरि (वावषिक): 
६. उत्पादन सनयाित गने/नगने: 

सनयाित गने भए गतवषि गरेको सनयाितको वववरि: 
७. उद्योगले प्रदान गरेको रोजगारी संख्या: 
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८. उद्योगमा प्रयोग हनुे कच्चापदाथि र श्रोत: 
९. यसअशघ कुनै सरकारी अनदुान प्राप्त गरे/नगरेको: 

गरेको भए अनदुान ददने सनकाय, रकम र समसत: 
१०. माग गरेको मेससन/औजार/उपकरिको नाम र अनमुासनत लागत: 
११. उत्पादनमा हनुे मूल्य असभवृवर्द्को प्रसतशत: 
असनवायि रूपमा संलग्न गनुिपने कागजातहरु: 
१. उद्योग दताि/नवीकरि प्रमािपत्र  
२. PAN दताि नं. र कर चकु्ता पत्र (गत आ.व. सम्मको)  
३. समावशेी समूह भए सोको प्रमािपत्र 
४. अनभुव तथा तासलमका प्रमािपत्रहरुको प्रसतसलपीहरु। 

   
                  सनवेदक  

                नाम: 
                   दस्तखताः  

                समसत: 
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अनसूुची- ३ 
(दफा ५ को उपदफा (५) साँग सम्बशन्त्ित) 

प्रस्ताव मूल्याङ्कनका आिारहरु 

क्र.स. मूल्याङ्कन आिार प्रदान 
गररने अंक 

१ उद्योगको प्रकार  १५ 
१.1 सहकारी बाट संचालन भएको उद्योग १५ 
1.2 १.१ भन्त्दा बाहेकको उद्योग १० 
२ व्यापारघाटा न्त्यूसनकरि १५ 
२.१ स्वदेशी बजारमा मात्र उत्पादन सससमत रहेको उद्योग ५ 
२.२ सनयाित गने उद्योग (Exim Code सलई सनयाित 

गररसकेको प्रमाि आवेदन साथ पेश गरेको) 
१५ 

३ कच्चा पदाथि  १० 
३.1 पचास प्रसतशत सम्म स्थानीय कच्चा पदाथि प्रयोग 

हनुे उद्योग व्यवसायहरु  
(मूल्यको आिारमा कम्तीमा पचास प्रसतशत स्थानीय 
कच्चा पदाथि हनुपुने) 

५ 

३.2 पचास प्रसतशत भन्त्दा मासथ स्थानीय कच्चा पदाथि 
प्रयोग हनुे उद्योग व्यवसायहरु  
(मूल्यको आिारमा कम्तीमा पचास प्रसतशत भन्त्दा 
मासथ स्थानीय कच्चा पदाथि हनुपुने) 

१० 

4 रोजगारी ससजिना 1५ 
4.1 ३ जनासम्म रोजगारी भए  ५ 
4.2 ४ देशख १० जनासम्म रोजगारी भए  १० 
४.३ १० जनाभन्त्दा बढी रोजगारी भए १५ 
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५ भौगोसलक िते्र 1५ 
५.1 गाउाँपासलकामा सञ्चासलत उद्योग 1५ 
५.२ नगरपासलकामा सञ्चासलत उद्योग १० 
५.३ महा/उपमहानगरपासलकामा सञ्चासलत उद्योग 5 
६  अनदुान प्रासप्तको अवस्था (स्वघोषिा गनुिपने)  १० 
६.1 यस अशघ सरकारी सनकायबाट अनदुान प्राप्त नगरेको 

उद्यमी  
१० 

६.2 यस अशघ सरकारी सनकायबाट अनदुान प्राप्त गरेको 
उद्यमी   

५ 

७ सीपमूलक तासलम १० 
७.१ उद्योगको उद्देश्यसाँग तादात्म्यता हनुेगरी सरकारी 

सनकायबाट सीपमूलक तासलम सलएको उद्यमीद्वारा 
सञ्चासलत उद्योग 

१० 

७.२ ७.१ मा उल्लेख भए बाहेकका उद्योग ५ 
८ मूल्य असभवृवर्द् १० 
८.१ तीस प्रसतशत सम्म मूल्य असभवृवर्द् हनु े उत्पादन 

भएका उद्योग 
५ 

८.२ तीस प्रसतशत भन्त्दा मासथ मूल्य असभवृवर्द् हनु े
उत्पादन भएका उद्योग 

१० 

 कुल जम्मा १०० 
नोट: 
उल्लेशखत मूल्याङ्कनका आिारमा मूल्याङ्कन गदाि कम्तीमा ६० (सािी) अङ्क 
प्राप्त गने उद्योग व्यवसायहरुलाई मात्र छनोट गररने छ।  
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अनसूुची- ४ 
(दफा ७ को उपदफा (४) साँग सम्बशन्त्ित) 

प्रववसि हस्तान्त्तरिको सम्झौता 
 

सलशखतम ् .................... शजल्ला ........................महा/उपमहा/न.पा. 
/गा.पा. वडा नं. .... बस्ने म श्री ....................  (उद्योग दताि 
नं............., दताि समसत....................) ले घरेल ु तथा साना उद्योग 
कायािलय, ............ बाट सनम्न वववरिको मेससन/औजार/उपकरि 
खरीदका लासग असिकतम ५० प्रसतशत अनदुान प्राप्त गने गरी छनोट 
भएकोले प्रववसि हस्तान्त्तरि सम्बन्त्िी कायिववसि, २०७९ बमोशजम उक्त 
मेससन/औजार/उपकरि खररद गरी सनयमानसुार भकु्तानीको लासग पेश 
गनेछु। मैले बझेुका मेससन/औजार/उपकरिहरु आफ्नो उद्योग 
व्यवसायको प्रवर्द्िन र ववस्तारमा प्रयोग गनेछु। प्रववसिको उशचत सदपुयोग 
नभएमा वा नगरेमा सो मेससन वापत प्रदान गररएको रकम बराबर जररवाना 
सतनि मन्त्जरु छु। साथै उक्त मेससन/औजार/उपकरि आजका समसतले पााँच 
वषिसम्म कसैलाई पसन सबक्री ववतरि वा हक हस्तान्त्तरि गने वा भाडामा 
ददन े छैन र अनदुान प्राप्त भए पश्चात आगामी तीन वषिसम्म पनु: प्रववसि 
हस्तान्त्तरिको लासग आवदेन गने छैन। यो सम्झौता ववपररत गरेमा 
सनयमानसुार प्राप्त अनदुान वापतको रकम वफताि समेतको कारबाही व्यहोनि 
राजी छु भनी यो सम्झौता गररददएाँ।  

अनदुानबाट खररद गने मेससन/औजार/उपकरिको वववरि  
सस.
नं. 

मेससन/औजार/
उपकरिको नाम 

पररमाि प्रसत 
इकाई 
दर 

जम्मा 
मूल्य 

कायािलयले 
व्यहोने मूल्य 

उद्यमीले 
व्यहोने 
मूल्य 

कैवफयत 
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कायािलयको तफि बाट:                     उद्योगको तफि बाट: 

कमिचारीको दस्तखत:                     उद्योगीको दस्तखत: 

नाम, थर:                              नाम, थर: 

पद:                                   उद्योगको नाम: 

समसत:                                  समसताः 

छापाः                                  छापाः 

सािी: 

  

आज्ञाले , 
ववश् वबाब ुपडुासैनी 

प्रदेश सरकारको सशचव 

 

आन्त्तररक मासमला तथा कानून मन्त्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौंडामा मदुित। 

मूल्य रु. 10।- 


