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स्टाटटअप व्यवसायलाई कर्ाट प्रवाह गरे्न सम्बन्धी कायटववधध, २०७८ 
मस्यौदााः २०७८/०३/१४ 

 
प्रस्तावर्ना: र्नवीर्नतम ज्ञार्न, सोच, सीप र क्षमता भएको यवुा उद्यमीलाई र्नवप्रवतटर्नात्मक व्यवसायमा 
संलग्र्न हरु्न उत्प्ररेरत गरे्न उद्दशे्यले सहधुलयतपूर्ट कर्ाट प्रवाह गरे्न सम्बन्धी काम कारबाहीलाई सरल, 
स्पष्ट, व्यवस्स्ित र प्रभावकारी बर्नाउर्न वाञ्छर्नीय भएकोले,  

ववधर्नयोर्र्न अध्यादेश, २०७८ को दफा ९ ले ददएको अधधकार प्रयोग गरी र्नेपाल सरकारले 
देहायको कायटववधध बर्नाएको छ। 

 
१. संस्क्षप्त र्नाम र प्रारम्भ: (१) यस कायटववधधको र्नाम "स्टाटटअप व्यवसायलाई कर्ाट प्रवाह गरे्न 

सम्बन्धी कायटववधध, २०७८" रहेको छ।  
(२) यो कायटववधध तरुून्त प्रारम्भ हरु्नेछ। 

 
२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अिट र्नलागेमा यस कायटववधधमा, -  

(क) "आयोग" भन्नाले राविय योर्र्ना आयोग सम्झर्न ुपछट।  
(ख) "उद्यमी" भन्नाले स्टाटटअप व्यवसाय गरे्न यवुा उद्यमी वा व्यवसायी सम्झर्न ुपछट 

र सो शब्दले त्यस्तो व्यवसाय गरे्न यवुा सस्म्मधलत प्रोप्राइटरधसप फमट, साझेदारी 
फमट वा कम्पर्नीलाई समेत र्र्नाउँछ। 

(ग) "कर्ाट" भन्नाले स्टाटटअप व्यवसायको लाधग दफा १० बमोस्र्म बीऊ पुरँ्ीको 
रूपमा प्रदार्न गररर्ने सहधुलयतपूर्ट कर्ाट सम्झर्न ुपछट। 

(घ) "कायटकारी सधमधत" भन्नाले दफा ६ बमोस्र्मको कायटकारी सधमधत सम्झर्न ुपछट। 
(ङ) "धर्नदेशक सधमधत" भन्नाले दफा ५ बमोस्र्मको धर्नदेशक सधमधत सम्झर्न ुपछट। 
(च) "पररयोर्र्ना प्रस्ताव" भन्नाले दफा ४ बमोस्र्मको क्षते्रमा स्टाटटअप व्यवसाय गरे्न 

उद्देश्यले तयार गरेको ववस्ततृ व्यावसावयक कायटयोर्र्ना सम्झर्न ुपछट।  
(छ) "बैङ्क" भन्नाले प्रचधलत कारू्नर्न बमोस्र्म र्नेपाल राि बैङ्कबाट “क” वगटको 

इर्ार्तपत्र प्राप्त गरी स्टाटटअप व्यवसायका लाधग कर्ाट प्रवाह गर्नट र्नेपाल राि 
बैङ्कले तोकेको वास्र्ज्य बैङ्क सम्झर्न ुपछट। 

(र्) “मन्त्रालय” भन्नाले अिट मन्त्रालय सम्झर्न ुपछट। 
(झ) “ववद्यतुीय पोटटल” भन्नाले कर्ाट प्रवाह सम्बन्धी पररयोर्र्ना प्रस्ताव आह्वार्न, 

सङ्कलर्न, प्रशोधर्न र अधभलेखीकरर् लगायत तत्सम्बन्धी अन्य ववश् लेषर्ात्मक 
कायट गर्नटका लाधग तयार गररएको वेभसाईट सम्झर्न ुपछट  

(ञ) "स्टाटटअप व्यवसाय" भन्नाले दफा ३ बमोस्र्मको व्यवसाय सम्झर्न ुपछट। 
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३. स्टाटटअप व्यवसाय: (१) कर्ाट प्रवाह गरे्न प्रयोर्र्नको लाधग यवुा उद्यमीबाट सञ् चाधलत देहायको 
मापदण्ड मध्ये न्यूर्नतम चार मापदण्ड पूरा गरेका व्यवसायलाई स्टाटटअप व्यवसाय माधर्नर्नेछाः- 

(क) वस्त ुउत्पादर्न वा सेवा प्रवाहमा र्नवीर्न ज्ञार्न, सोच, सीप वा प्रववधधको प्रयोग 
भएको, 

(ख) मौर्दुा उत्पादर्न प्रर्ालीमा सधुार गरी आधधुर्नक प्रर्ालीको माध्यमबाट उत्पादर्न 
हरु्ने वा भएको, 

(ग) छोटो समयमा रै्न द्रतुतर स्तरवृवि गर्नट सक्र्ने सम्भावर्ना भएको,  
(घ) गत आधिटक वषटको कुल खचट मध्ये कम्तीमा दश प्रधतशत अंश अर्नसुन्धार्न, 

बर्ारीकरर् वा वस्त ुतिा सेवा ववकासका लाधग खचट गरेको, 
(ङ) कर्ाट प्राधप्तको लाधग आवेदर्न गरे्न रकमको न्यूर्नतम दश प्रधतशत चकु्ता पुरँ्ी 

रहेको, 
(च) पूर्टकालीर्न कामदारको सङ्ख्या बीस भन्दा बढी र्नभएको। 

(२) उपदफा (१) मा र्रु्नसकैु कुरा लेस्खएको भए तापधर्न देहायको व्यवसायको लाधग 
यस कायटववधध बमोस्र्म कर्ाट प्रवाह गररर्ने छैर्न:- 

(क) प्रचधलत कारू्नर्न बमोस्र्म र्नेपालधभत्र दताट र्नभएको, 
(ख) कर प्रयोर्र्नको लाधग स्िायी लेखा र्नम्बर र्नधलएको, 
(ग) वस्त ुवा सेवाको खररदधबक्रीको (एरे्न्सी मोडलको) कायट गरे्न, 

(घ) भइरहेको अन्य कम्पर्नीलाई टुक्र्याएर बर्नाइएको, 
(ङ) प्रस्ताव पेश गदाटको समयमा स्िापर्ना भएको एक वषट अवधी पूरा र्नभएको वा 

सात वषट अवधध पूरा भैसकेको, 
(च) गत आधिटक वषटको व्यवसावयक कारोबार एक करोड रुपैया भन्दा बढी भएको, 
(छ) कर्ाट सूचर्ना केन्द्रबाट कालो सूचीमा रहेको,  
(र्) प्रस्ताववत पररयोर्र्नाको लाधग र्नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्िार्नीय तहबाट 

अन्य कुरै्न अर्नदुार्न वा सहधुलयत धलएको, र 
(झ) गैरर्नाफामूलक उद्देश्यले सञ् चाधलत। 

 

४. उद्यमको क्षते्र: स्टाटटअप व्यवसायको रूपमा सञ् चालर्न गर्नट सवकर्न ेउद्यमका के्षत्र देहायबमोस्र्म 
हरु्नेछर्न ्:- 

(क) कृवष तिा पशपुन्छीमा आधाररत उद्यम, 
(ख) वर्न (र्डीबटुी, वर्न पैदावार) मा आधाररत उद्यम, 
(ग) पयटटर्न प्रविटर्न तिा मर्नोरञ् र्र्न र अधतधि सत्कारसँग सम्बस्न्धत उद्यम, 
(घ) वैकस्पपक ऊर्ाट उत्पादर्न तिा ववतरर्सँग सम्बस्न्धत उद्यम, 
(ङ) ववज्ञार्न, सूचर्ना प्रववधध तिा सञ् चारमा आधाररत उद्यम, 
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(च) स्वास््य सेवासँग सम्बस्न्धत उद्यम,  
(छ) स्शक्षा तिा स्शक्षर् धसकाईसगँ सम्बस्न्धत उद्यम (परामशटदाता, ट्यूशर्न सेन्टर, 

कोस्चङ् क्लास, भाषा धसकाई बाहेक), 
(र्) घरायसी वा दैधर्नक र्ीवर्नयापर्नलाई सरल, सहर्, सरुस्क्षत बर्नाउर्न सहयोग पगु्र्न े

उद्यम, 
(झ) वातावरर् संरक्षर् तिा फोहोरमैलाको व्यावसावयक व्यवस्िापर्नसँग सम्बस्न्धत 

उद्यम,  
(ञ) सहर् र सरुस्क्षत यातायात तिा पारवहर्न सेवासँग सम्बस्न्धत उद्यम,  
(ट) ववपद् र्ोस्खम न्यूर्नीकरर् तिा व्यवस्िापर्नसँग सम्बस्न्धत उद्यम,  
(ठ) धर्नमाटर् कायटसँग सम्बस्न्धत उद्यम, 
(ड) अटोमोबाइलसँग सम्बस्न्धत उद्यम (ममटत सम्भार बाहेक), 
(ढ) परम्परागत प्रववधध वा उत्पादर्न प्रवक्रयाको सधुारसँग सम्बस्न्धत उद्यम, 
(र्) धर्नदेशक सधमधतले तोकेको अन्य उद्यम। 

 
५. धर्नदेशक सधमधत: (१) स्टाटटअप व्यवसायलाई कर्ाट प्रवाहको समन्वय, सहर्ीकरर् गर्नट तिा 

कायटकारी सधमधतलाई आवश्यक धर्नदेशर्न ददर्न देहाय बमोस्र्मको एक धर्नदेशक सधमधत रहर्नेछाः- 
(क) आयोगको उपाध्यक्ष वा धर्नर्ले तोकेको आयोगको सदस्य  - संयोर्क  
(ख) सस्चव, अिट मन्त्रालय  - सदस्य 
(ग) सस्चव (उद्योग हेरे्न), उद्योग, वास्र्ज्य तिा आपूधतट मन्त्रालय  - सदस्य  
(घ) डेपटुी गभर्नटर, र्नेपाल राि बैङ्क,  - सदस्य 
(ङ) अध्यक्ष, र्नेपाल उद्योग वास्र्ज्य महासङ्घ - सदस्य 
(च) अध्यक्ष, र्नेपाल च्याम्बर अफ कमशट - सदस्य 
(छ) अध्यक्ष, र्नेपाल उद्योग पररसङ्घ - सदस्य 
(र्) अध्यक्ष, र्नेपाल घरेल ुतिा सार्ना उद्योग महासङ्घ  - सदस्य 
(झ) अध्यक्ष, र्नेपाल मवहला उद्यमी महासङ्घ  - सदस्य 
(ञ) अध्यक्ष, र्नेपाल बैङ्कसट एसोधसएशर्न - सदस्य 
(ट) कायटकारी धर्नदेशक, कायटकारी सधमधत  - सदस्य सस्चव 

(२) धर्नदेशक सधमधतको बैठक यो कायटववधध र्ारी भएको धमधतले तीस ददर्नधभत्र पवहलो 
पटक र तत ्पश् चात आवश्यकता अर्नसुार सधमधतको संयोर्कले तोकेको धमधत, समय र स्िार्नमा 
बस्र्नेछ।  

तर दईु बैठक धबचको अवधध सामान्यतया तीर्न मवहर्नाभन्दा बढी हरु्ने छैर्न। 
(३) धर्नदेशक सधमधतको बैठकमा आवश्यकता अर्नसुार सम्बस्न्धत के्षत्रका ववषय ववज्ञ 

तिा पदाधधकारीलाई आमन्त्रर् गर्नट सवकर्नेछ।  
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(४) धर्नदेशक सधमधतको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्िा तिा कायटसञ् चालर्न ववधध सो 
सधमधत आफैं ले धर्नधाटरर् गरे बमोस्र्म हरु्नेछ।  

(५) यस कायटववधधमा अन्यत्र उस्पलस्खत काम, कतटव्य र अधधकारको अधतररक्त धर्नदेशक 
सधमधतको काम, कतटव्य र अधधकार देहाय बमोस्र्म हरु्नछेाः- 

(क) स्टाटटअप व्यवसायलाई कर्ाट प्रवाह गर्नट कायटकारी सधमधत तिा अन्य 
सरोकारवाला धर्नकायसँग समन्वय र सहर्ीकरर् गरे्न, 

(ख) कायटकारी सधमधतको प्रधतवेदर्न माधि छलफल गरी सधुार गर्नुटपरे्न ववषय र 
क्षेत्रका सम्बन्धमा सो सधमधतलाई आवश्यक धर्नदेशर्न ददर्ने, 

(ग) कर्ाटको माग र स्रोतको उपलब्धताको धबचमा सन्तलुर्न कायम गर्नट तिा 
आवश्यकता अर्नसुार िप स्रोतको प्रबन्ध गर्नट र्नेपाल सरकारलाई धसफाररस 
गरे्न, 

(घ) कर्ाट प्रवाहको समग्र आवश्यकता, औस्चत्यता र उपादेयता तिा र्नधतर्ाको 
मूपयाङ्कर्न गरी आवश्यक र्नीधतगत पररमार्टर्नको लाधग र्नेपाल सरकारलाई सझुाव 
ददर्ने, 

(ङ) पररयोर्र्ना कायाटन्वयर्नको चरर्मा आउर्न सक्र्ने समस्या समाधार्न गरे्न गराउर्ने। 
 
६. कायटकारी सधमधताः (१) सहधुलयतपूर्ट कर्ाट प्रवाहको लाधग प्राप्त हरु्न आएका पररयोर्र्ना 

प्रस्तावहरूको मूपयाङ्कर्न र छर्नौट गरी कर्ाट प्रवाहको लाधग धसफाररस गर्नट देहाय बमोस्र्मको 
कायटकारी सधमधत रहर्नेछाः- 

(क) आयोगले तोकेको आयोगमा कायटरत सहसस्चव - कायटकारी धर्नदेशक 
(ख) उपसस्चव, अिट मन्त्रालय - सदस्य 
(ग) उपसस्चव, उद्योग, वास्र्ज्य तिा आपूधतट मन्त्रालय - सदस्य 
(घ) प्रधतधर्नधध, र्नेपाल उद्योग वास्र्ज्य महासङ्घ - सदस्य 
(ङ) प्रधतधर्नधध, र्नेपाल उद्योग पररसङ्घ - सदस्य 
(च) प्रधतधर्नधध, र्नेपाल च्याम्बर अफ कमशट - सदस्य  
(छ) प्रधतधर्नधध, र्नेपाल घरेल ुतिा सार्ना उद्योग महासङ्घ  - सदस्य 
(र्) प्रधतधर्नधध, र्नेपाल बैङ्कसट एशोस्शयसर्न - सदस्य 
(झ) उपसस्चव, कायटकारी सधमधतको सस्चवालय - सदस्य सस्चव 

 (२) कर्ाटका लाधग प्राप्त हरु्न आएका र छर्नौट तिा धसफाररस गर्नुट परे्न प्रस्तावको 
सङ्ख्याको आधारमा कायटकारी सधमधतको बैठक आवश्यकता अर्नसुार कायटकारी धर्नदेशकले 
तोकेको धमधत, समय र स्िार्नमा बस्र्नेछ। 
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(३) कायटकारी सधमधतको बैठकमा आवश्यकता अर्नसुार प्रस्तावसँग सम्बस्न्धत 
मन्त्रालयको प्रधतधर्नधध र सम्बस्न्धत क्षेत्रका ववषय ववज्ञ तिा पदाधधकारीलाई आमन्त्रर् गर्नट 
सवकर्नछे। 

(४) कायटकारी सधमधतको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्िा तिा कायटसञ् चालर्न ववधध सो 
सधमधत आफैं ले धर्नधाटरर् गरे बमोस्र्म हरु्नेछ। 

(५) यस कायटववधधमा अन्यत्र उस्पलस्खत काम, कतटव्य र अधधकारको अधतररक्त कायटकारी 
सधमधतको काम, कतटव्य र अधधकार देहाय बमोस्र्म हरु्नछे:- 

(क) स्टाटटअप व्यवसायमा कर्ाट प्रवाहको लाधग दफा ३ बमोस्र्मको मापदण्ड परुा 
भएका व्यवसायीबाट पररयोर्र्ना प्रस्ताव आव्हार्न गरे्न, 

(ख) स्टाटटअप व्यवसायको लाधग कर्ाट माग गरे्न प्रस्ताववत पररयोर्र्नाको वववरर् 
तयार गरे्न, 

(ग) पररयोर्र्नाको पवहचार्न, मूपयाङ्कर्न र छर्नौट गरी कर्ाट प्रवाहको सीमा सवहत 
बैङ्कलाई धसफाररस गरे्न, 

(घ) कर्ाट प्रवाहका लाधग छर्नौट भई धसफाररस गररएका पररयोर्र्ना सम्बन्धमा 
धर्नदेशक सधमधत र र्नेपाल राि बैङ्कलाई र्ार्नकारी गराउर्न,े 

(ङ) पररयोर्र्नाको कायाटन्वयर्नको सम्बन्धमा स्िलगत सपुरीवेक्षर्, अर्नगुमर्न तिा 
मूपयाङ्कर्न गरे्न गराउर्ने, 

(च) कर्ाट धलई समयमा व्यवसाय र्नगरे्न व्यस्क्तको पररयोर्र्ना रद्द गरी कर्ाट 
असलुीको प्रवक्रया चलाउर्न बैङ्कलाई अर्नरुोध गरे्न, 

(छ) पररयोर्र्नाको प्रभावकारी कायाटन्वयर्न गरे्न उद्यमीलाई परुष्कृत गर्नट धर्नदेशक 
सधमधतसमक्ष धसफाररस गरे्न, र 

(र्) सधमधतले गरेको कामको तै्रमाधसक तिा वावषटक प्रधतवेदर्न तयार गरी धर्नदेशक 
सधमधत समक्ष पेश गरे्न। 

 
७. कायटकारी सधमधतको सस्चवालयाः (१) कायटकारी सधमधतको सस्चवालय आयोगमा रहर्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोस्र्मको सस्चवालयमा आयोगले एक र्र्ना रार्पत्रावङ्कत दितीय 
शे्रर्ी (उपसस्चवस्तर) को कमटचारी र आवश्यकता अर्नसुार अन्य कमटचारीको प्रबन्ध धमलाउर्न े
छ। 

(३) उपदफा (१) बमोस्र्मको सस्चवालयले यस कायटववधधमा अन्यत्र उपलेख भएका 
कायटको अधतररक्त देहायको कायट गर्नुटपरे्नछ:- 

(क) कर्ाट प्रवाहका लाधग पररयोर्र्ना प्रस्ताव आह्वार्न, सङ्कलर्न र अधभलेखीकरर् 
सम्बन्धी ववद्यतुीय पोटटलको स्िापर्ना र सञ् चालर्न गरे्न, 



 

6 
 

(ख) प्राप्त पररयोर्र्ना प्रस्ताव दफा ३ बमोस्र्मको मापदण्ड अर्नरुूप भए वा र्नभएको 
सम्बन्धमा तलुर्नात्मक वववरर् तयार गरे्न, 

(ग) प्रस्ताववत पररयोर्र्ना मूपयाङ्कर्न, छर्नौट र धसफाररस सम्बन्धी कायटको लाधग 
कायटकारी सधमधत समक्ष पेश गरे्न, 

(घ) कायटकारी सधमधतले छर्नौट तिा धसफाररस गरेको पररयोर्र्नालाई कर्ाट प्रवाहको 
लाधग बैङ्कमा लेखी पठाउर्ने, र 

(ङ) कायटकारी सधमधतले तोके बमोस्र्मका अन्य कायट गरे्न। 
 

८. पररयोर्र्ना प्रस्ताव आह्वार्न: (१) यस कायटववधध बमोस्र्मको कर्ाट धलर्न इच्छुक स्टाटटअप व्यवसाय 
गरे्न उद्यमीले पररयोर्र्ना प्रस्ताव पेश गर्नटका लाधग कायटकारी सधमधतले एक् काइस ददर्नको म्याद 
ददइ सावटर्धर्नक सूचर्ना प्रकाशर्न गरे्नछ। 

(2) उपदफा (1) बमोस्र्मको सूचर्ना रावियस्तरको दैधर्नक पधत्रकाको अलावा आयोग, 
अिट मन्त्रालय, उद्योग, वास्र्ज्य तिा आपूधतट मन्त्रालयको वेवसाइट र दफा ७ को उपदफा 
(३) को खण्ड (क) बमोस्र्मको ववद्यतुीय पोटटल समेतमा प्रकाशर्न गर्नुटपरे्नछ। 

(३) उपदफा (१) बमोस्र्मको सूचर्नाका आधारमा कर्ाट धलर्न इच्छुक दफा ३ 
बमोस्र्मको योग्यता पगेुको उद्यमीले ववद्यतुीय पोटटलमाफट त तोवकएको अवधधधभत्र पररयोर्र्ना 
प्रस्ताव पेश गर्नट सक्र्नेछ। 

तर एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गर्नट सक्र्नछैेर्न। 
(४) उपदफा (३) बमोस्र्म पेश गरे्न प्रस्ताव अर्नसूुची-१ बमोस्र्मको ढाँचामा ववद्यतुीय 

पोटटलबाट उपलब्ध हरु्नेछ। प्रस्ताव र्नेपाली वा अङ्खग्ररे्ी भाषामा पेश गर्नट सवकर्नेछ। 
(५) उपदफा (३) बमोस्र्म प्राप्त प्रस्तावहरू रूर् ु गरी प्रमार्ीकरर् गरेर कायटकारी 

सधमधतको सस्चवालयले पररयोर्र्ना प्रस्ताव पेश गरे्न म्याद समाप् त भएको सात ददर्नधभत्र कायटकारी 
सधमधत समक्ष पेश गर्नुट परे्नछ। 

 
९. पररयोर्र्ना प्रस्ताव छर्नौट: (१) दफा ८ को उपदफा (५) बमोस्र्म सस्चवालयबाट पेश भएको 

पररयोर्र्ना प्रस्तावको मूपयाङ्कर्न गरी कायटकारी सधमधतले सो सधमधतमा पेश भएको तीस ददर्नधभत्र 
पररयोर्र्नाको छर्नौट तिा कर्ाट प्रवाहको लाधग धसफाररस गर्नुटपरे्नछ।  

(२) पररयोर्र्ना प्रस्तावको मूपयाङ्कर्न गरी उपयकु्त प्रस्ताव छर्नौटका लाधग धसफाररस गर्नट 
कायटकारी सधमधतले देहाय बमोस्र्मको तीर्न सदस्यीय प्रस्ताव मूपयाङ्कर्न उपसधमधत गठर्न गरे्नछाः- 

(क) प्रस्तावसँग सम्बस्न्धत र्नेपाल सरकारको ववषयगत  
 मन्त्रालयको रार्पत्रावङ्कत दितीय शे्रर्ीको अधधकृत  - संयोर्क  
(ख) प्रधतधर्नधध, कर्ाट प्रवाह गर्नट तोवकएको बैङ्क - सदस्य 
(ग) कायटकारी सधमधतका अन्य सदस्यहरू मध्येबाट एक र्र्ना  - सदस्य 
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(३) उपदफा (२) बमोस्र्म प्रस्ताव मूपयाङ्कर्न उपसधमधत गठर्न गदाट कर्ाटका लाधग प्राप्त 
भएको पररयोर्र्ना प्रस्तावको सङ्ख्या र व्यवसायको के्षत्र अर्नरुूप सम्बस्न्धत ववषयगत 
मन्त्रालयको प्रधतधर्नधध समेतलाई आधार बर्नाई एकभन्दा बढी उपसधमधत गठर्न गर्नट सवकर्नछे। 

(४) पररयोर्र्ना प्रस्तावको मूपयाङ्कर्न गदाट पररयोर्र्ना प्रस्ताव र प्रस्ततुीकरर्लाई समेत 
आधार मार्नी अर्नसूुची-२ बमोस्र्मको आधारमा मूपयाङ्कर्न गर्नुटपरे्नछ। 

(५) पररयोर्र्ना मूपयाङ्कर्नको क्रममा प्रस्तधुतको लाधग पररयोर्र्ना प्रस्तावक उद्यमीलाई 
स्वयं उपस्स्ित भई वा भच ुटअल माध्यमबाट प्रस्ततुीकरर् गर्नट लगाउर्न सवकर्नेछ। 

(६) उपदफा (४) बमोस्र्म मूपयाङ्कर्न गररएको पररयोर्र्नाले प्राप्त गरेको अङ्क सवहतको 
वववरर् प्रस्ताव मूपयाङ्कर्न उपसधमधतले कायटकारी सधमधतसमक्ष पेश गरे्नछ। 

(७) उपदफा (६) बमोस्र्म प्राप्त वववरर्का आधारमा कायटकारी सधमधतले पररयोर्र्नाको 
एवककृत मूपयाङ्कर्न प्रधतवेदर्न तयार गरी कर्ाट प्रवाहको लाधग पररयोर्र्नाको छर्नौट एवम ्धसफाररस 
गरे्नछ।  

(८) उपदफा (७) बमोस्र्म धसफाररस गदाट पररयोर्र्ना प्रस्तावमा माग गररएको कर्ाट 
रकममा र्नबढ्र्न ेगरी अधधकतम पच्चीस लाख रुपैयासम्म कर्ाट प्रवाहको धसफाररस गर्नुटपरे्नछ। 

तर कुरै्न पररयोर्र्नाका लाधग माग गरेको रकमभन्दा घटी रकमबाट उक्त पररयोर्र्ना 
सञ् चालर्न हरु्ने पयाटप्त आधार र कारर् भएमा त्यस्तो आधार र कारर् उपलेख गरी उद्यमीले 
माग गरेको भन्दा घटी रकम कर्ाट प्रवाहको लाधग धसफाररस गर्नट सवकर्नछे। 

(९) उपदफा (८) बमोस्र्म धसफाररस भएको पररयोर्र्नाको वववरर् सस्चवालयले ववद्यतुीय 
पोटटलमा प्रववष्टी गरी कर्ाट प्रवाहको लाधग बैङ्कलाई लेखी पठाउर्न ुपरे्नछ र सोको र्ार्नकारी 
सम्बस्न्धत पररयोर्र्ना प्रस्तावकको अधतररक्त धर्नदेशक सधमधत र र्नेपाल राि बैङ्कलाई 
गराउर्नपुरे्नछ। 

(10) उपदफा (9) बमोस्र्म धसफाररस गररएको धमधतले पन्र कायटददर्न धभत्र सम्बस्न्धत 
पररयोर्र्ना प्रस्तावकले कर्ाट सम्झौता गर्नट बैङ्कमा सम्पकट  गर्नुटपरे्नछ। अन्यिा त्यस्तो धसफाररस 
धर्नर्को हकमा स्वताः रद्द हरु्नेछ।  

(११) उपदफा (१०) बमोस्र्म धसफाररस रद्द भएबाट मूपयाङ्कर्न सूचीमा वैकस्पपक उच्च 
अङ्क प्राप्त गरे्न पररयोर्र्नालाई कर्ाट प्रवाहका लाधग धसफाररस गररर्नेछ। 

 
१०. कर्ाट प्रवाह: (१) कायटकारी सधमधतले गरेको धसफाररसको आधारमा सम्बस्न्धत प्रस्तावक 

उद्यमीलाई बैङ्कले दईु वकस्तामा कर्ाट प्रवाह गर्नुट परे्नछ। 
(2) उपदफा (१) बमोस्र्म कर्ाट प्रवाह गर्नुट अस्घ बैङ्कले कर्ाट प्राप्त गरे्न तररका, कर्ाटको 

सीमा, वकस्ता बझुाउर्न ुपरे्न अवधध, कर्ाट चकु्ताका लाधग साँवा वफताट र ब्यार् भकु्तार्नी अवधध 
तिा प्रवक्रया समेत उपलेख गरी सम्बस्न्धत प्रस्तावक उद्यमीसँग सम्झौता गर्नुट परे्नछ।  
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तर त्यस्तो सम्झौता गदाट कर्ाटको सावँा वफताट कर्ाट धलएको तेस्रो वषटबाट प्रारम्भ हरु्न े
गरी गररर्नेछ भर्ने ब्यार्दर एक प्रधतशत भन्दा बढी हरु्नेछैर्न।  

(3) उपदफा (२) बमोस्र्म बैङ्कले उद्यमीसँग गरेको पररयोर्र्ना सम्झौताको र्ार्नकारी 
कायटकारी सधमधतको सस्चवालयलाई त्यसरी सम्झौता गरेको सात ददर्नधभत्र ददर्न ुपरे्नछ। 

(4) उपदफा (2) बमोस्र्मको सम्झौता बैङ्कले आफ्र्नो शाखा कायाटलय माफट त समेत गर्नट 
सक्र्नेछ। 

(५) उपदफा (२) बमोस्र्म सम्झौता भएपधछ सम्बस्न्धत बैङ्कले उद्यमीलाई तीर्न ददर्नधभत्र 
कर्ाटको प्रिम वकस्ता उपलब्ध गराउर्न ुपरे्नछ। 

(६) उपदफा (५) बमोस्र्म उपलब्ध गराइएको प्रिम वकस्ताको रकम सम्बस्न्धत ऋर्ीले 
स्टाटटअप व्यवसायमा पुरँ्ीगत प्रयोर्र्नको लाधग उपयोग गरेको पषु्ट्याँइ सवहत दोस्रो वकस्ता 
माग गरेमा बैङ्कले स्िलगत धर्नरीक्षर् गरी प्रगधतको आधारमा स्वीकृत कुल कर्ाट सीमाधभत्र रहेर 
उद्यमीलाई अस्न्तम वकस्ता कर्ाट उपलब्ध गराउर्नेछ। 

(७) उपदफा (५) वा (६) बमोस्र्म उद्यमीलाई उपलब्ध गराएको कर्ाटको कागर्ात 
समेत संलग्र्न गरी शोधभर्नाटका लाधग बैङ्कले र्नेपाल राि बैङ्कमा माग गर्नुट परे्नछ। 

 
११. कर्ाटको धधतो तिा कर्ाट सरुक्षर्: (१) यस कायटववधध बमोस्र्म कर्ाट प्रवाह गदाट पररयोर्र्नालाई 

धधतोको रूपमा रास्खर्नछे। 
(2) यस कायटववधध बमोस्र्म प्रवाह भएको कर्ाटको सरुक्षर् प्रचधलत कारू्नर्न बमोस्र्म 

र्नेपाल सरकारले गरे्नछ। 
 
१२. कर्ाट भकु्तार्नी अवधध: (१) स्टाटटअप व्यवसायको लाधग छर्नौट भएको उद्यमीले धलएको कर्ाटको 

साँवा र ब्यार् अधधकतम सात वषटमा र्नबढ्र्ने गरी तमसकुमा लेस्खएको वकस्ता बमोस्र्म चकु्ता 
गररसक्र्न ुपरे्नछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्र्म चकु्ता गर्नुटपरे्न रकम लगातार तीर्न वकस्तासम्म चकु्ता र्नगरेमा 
बैङ्कले कायटकारी सधमधतको सस्चवालयलाई र्ार्नकारी गराउर्नपुरे्नछ। त्यस्तो र्ार्नकारीका 
आधारमा कायटकारी सधमधतले कर्ाट असलुीको लाधग सम्बस्न्धत धर्नकायलाई पररचालर्न गरे्न 
गराउर्नेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोस्र्म साँवा र ब्यार् समेतको कर्ाट चकु्ता र्नगरेमा उद्यमीलाई 
प्रचधलत कारू्नर्न बमोस्र्म कालोसूचीमा सूस्चकृत गर्नुटका सािै चकु्ता गर्नट बाँकी रकम सरकारी 
बाँकी सरह असलु गररर्नेछ। 

 
१३. कर्ाट प्रवाह रकमको लाधग खाता खोपर्नपुरे्नाः (1) स्टाटटअप व्यवसायमा कर्ाट प्रवाह गर्नट र्नेपाल 

राि बैङ्कमा एक छुटै्ट खाता खोधलर्नेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोस्र्मको खातामा मन्त्रालयले आवश्यकताको आधारमा समय-
समयमा रकम र्म्मा गरे्नछ। 

(३) दफा १० को उपदफा (७) बमोस्र्म बैङ्कले शोधभर्नाट माग गरेको रकम वववरर् 
प्राप्त भएको धमधतले सात ददर्न धभत्र र्नेपाल राि बैङ्कले उपदफा (१) बमोस्र्मको खाताबाट 
उपलब्ध गराउर्नेछ।  

(४) दफा १२ बमोस्र्म असलु भएको वकस्ता रकमबाट सम्बस्न्धत बैङ्कले दफा १४ को 
खण्ड (ख) बमोस्र्मको सेवा शपुक कट्टा गरी बाँकी रकम सात ददर्नधभत्र र्नेपाल राि बैङ्कमा 
वफताट बझुाउर्न ुपरे्नछ। 

(५) उपदफा (४) बमोस्र्म प्राप्त भएको रकम र्नेपाल राि बैङ्कले उपदफा (१) बमोस्र्मको 
खातामा र्म्मा गदै र्ार्नपुरे्नछ र त्यसको वावषटक प्रधतवेदर्न आधिटक वषट समाप्त भएको एक 
मवहर्ना धभत्र मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नुटपरे्नछ। 

(६) खातामा रहेको रकमको प्रयोर्र्न समाप् त भएपधछ र्नेपाल राि बैङ्कले र्नेपाल 
सरकारलाई वफताट गर्नुटपरे्नछ। 

 
१४. बैङ्कले शपुक धलर्न सक्र्न:े यस कायटववधध बमोस्र्म कर्ाट प्रवाह गरे्न बैङ्कले देहाय बमोस्र्मको 

रकम धलर्न सक्र्नेछाः- 
(क) उद्यमी र बैङ्क धबच सम्झौता गरी कर्ाट प्रवाह गदाट प्रशासधर्नक शपुक बापत 

एक पटकको लाधग सम्बस्न्धत उद्यमीबाट अधधकतम पाँच सय रूपैयासम्म, र 
(ख) उद्यमीले धलएको कर्ाटको सेवा शपुक बापत दफा १२ को उपदफा (१) 

बमोस्र्म वफताट प्राप्त भएको वकस्ता रकम मध्ये साँवा रकमको एक प्रधतशत। 
 

१५. प्रस्शक्षक (मेन्टर) सम्बन्धी व्यवस्िा: (१) यस कायटववधध बमोस्र्मको कर्ाटबाट सञ् चाधलत 
स्टाटटअप व्यवसायलाई उत्प्ररेरत गरी उद्यमीको काममा आत्मववश्वास बढाउर्न कायटकारी सधमधतले 
सम्बस्न्धत ववषयको ववज्ञ प्रस्शक्षक (मेन्टर) को सूची (रोस्टर) तयार गरी वेव साइट माफट त 
प्रकाशर्न गर्नट सक्र्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्र्म सूचीकृत हरु्न ेववज्ञ प्रस्शक्षक (मेन्टर) को योग्यता धर्नदेशक 
सधमधतले तोके बमोस्र्म हरु्नछे। 

(३) उपदफा (१) बमोस्र्मको सूची (रोस्टर) बाट कायटकारी सधमधतको धसफाररसमा 
धर्नदेशक सधमधतले धर्नस्ित पररयोर्र्नामा ववज्ञ परामशट उपलब्ध गराउर्ने गरी प्रस्शक्षक (मेन्टर) 
को धर्नयसु्क्त र पररचालर्न गर्नट सक्र्नेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोस्र्म प्रस्शक्षक (मेन्टर) धर्नयकु्त भइ पररचालर्न भएको अवस्िामा 
धर्नर्को पाररश्रधमक र सेवा सवुवधा अिट मन्त्रालयसँग सहमधत धलई धर्नदेशक सधमधतले तोके 
बमोस्र्म हरु्नेछ। 
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(५) धर्नर्ी उद्योगी व्यवसायीको छाता सङ्गठर्नले कायटकारी सधमधतलाई र्ार्नकारी गराएर 
त्यस्ता सङ्गठर्नको तफट बाट स्टाटटअप व्यवसायलाई ववज्ञ परामशट उपलब्ध गराउर्न अर्नभुवी तिा 
सफल उद्यमी व्यवसायीलाई स्वयंसेवक प्रस्शक्षक (मेन्टर) को रूपमा पररचालर्न गर्नट सक्र्नेछर्न।् 

(६) उपदफा (५) बमोस्र्म प्रस्शक्षक (मेन्टर) पररचालर्न भएको अवस्िामा त्यस्ता प्रस्शक्षक 
(मेन्टर) ले परामशट सेवा उपलब्ध गराएको उद्यमीको सूची, अवधध र सोबाट प्राप्त उपलब्धी 
सवहतको प्रधतवेदर्न धर्नर्ी उद्योगी व्यवसायीको छाता सङ्गठर्न माफट त कायटकारी सधमधतमा पेश 
गर्नुटपरे्नछ। 

(७) उपदफा (६) बमोस्र्म पेश भएको प्रधतवेदर्न समेतको मूपयाङ्कर्नका आधारमा 
स्वयंसेवक प्रस्शक्षक (मेन्टर) लाई कायटकारी सधमधतको धसफाररसमा धर्नदेशक सधमधतले सम्मार्नको 
व्यवस्िा गर्नट सक्र्नेछ। 

(८) उपदफा (३) र (५) मा र्रु्नसकैु कुरा लेस्खएको भए तापधर्न स्टाटटअप व्यवसाय 
गरे्न उद्यमीले उपदफा (१) बमोस्र्मको सूची (रोष्टर) बाट आफ्र्नो आवश्यकता अर्नसुार प्रस्शक्षक 
(मेन्टर) को सेवा उपयोग गर्नट सक्र्नेछ र त्यस्तो अवस्िामा प्रस्शक्षक (मेन्टर) को सेवा सवुवधा 
बापतको पाररश्रधमक उद्यमी स्वयंले व्यहोर्नुटपरे्नछ। 

 

१६. अर्नगुमर्न गरे्न: (१) कर्ाटबाट सञ् चाधलत स्टाटटअप व्यवसाय धर्नयधमत रूपमा सञ् चालर्न भए वा 
र्नभएको सम्बन्धमा कायटकारी सधमधत तिा कर्ाट प्रवाह गरे्न बैङ्कले समय समयमा अर्नगुमर्न गर्नट 
वा गराउर्न सक्र्नछे। त्यसरी अर्नगुमर्न गरेको प्रधतवेदर्न पन्र ददर्नधभत्र अर्नसूुची-३ बमोस्र्मको 
ढाँचामा धर्नदेशक सधमधत समक्ष पेश गर्नुट परे्नछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्र्म अर्नगुमर्न गदाट सो कायटमा सहयोग गर्नुट कर्ाट प्राप्त गरे्न 
उद्यमीको कतटव्य हरु्नछे। 

(३) उपदफा (१) बमोस्र्म अर्नगुमर्न गदाट वा गराउँदा यस कायटववधध ववपरीत हरु्ने गरी 
कुरै्न व्यवसाय गरे वा गराएको पाइएमा अर्नगुमर्न गर्नट खवटएको कायटकारी सधमधतको सदस्य 
वा बैङ्कको कमटचारीले धर्नस्श् चत समयावधध तोकी त्यस्तो व्यवसायमा सधुार गर्नट सम्बस्न्धत 
उद्यमीलाई आवश्यक धर्नदेशर्न ददर्न सक्र्नछे। 

(४) उपदफा (३) बमोस्र्म ददइएको धर्नदेशर्न अर्नरुूप धर्नधाटररत समयावधधधभत्र आवश्यक 
सधुार भएको र्नपाइएमा कायटकारी सधमधत वा सम्बस्न्धत बैङ्कले त्यस्तो उद्यमीलाई साँवा र व्यार् 
सवहत कर्ाट वफताट गर्नट धर्नदेशर्न ददर्न सक्र्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोस्र्म धर्नदेशर्न ददँदा पधर्न त्यस्तो कर्ाट वफताट र्नगरेमा सो रकम 
प्रचधलत कारू्नर्न बमोस्र्म सरकारी बाँकी सरह असलु गररर्नेछ। 
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१७. प्रधतवेदर्न पेश गर्नुटपरे्न: (१) कर्ाट प्राप्त गरे्न उद्यमीले अधटवावषटक रूपमा आफूले गरेको व्यवसायको 
प्रगधत प्रधतवेदर्न कायटकारी सधमधतको सस्चवालयमा र कर्ाट प्रवाह गरे्न बैङ्क समक्ष पेश गर्नुट 
परे्नछ। 

(२) कायटकारी सधमधतले कर्ाट प्रवाह गररएका पररयोर्र्नाको प्रगधतको अवस्िा र सोबाट 
प्राप्त उपलस्ब्ध स्पष्ट खलुाई वावषटक प्रधतवेदर्न तयार गरी धर्नदेशक सधमधत समक्ष पेश गर्नुट परे्नछ। 

 
१८. गरु्नासो सम्बन्धी व्यवस्िा: (१) यस कायटववधध बमोस्र्म कायटकारी सधमधतले धसफाररस गरेको 

आधारमा बैङ्कले कर्ाट प्रवाह र्नगरेमा उद्यमीले कायटकारी सधमधत समक्ष धलस्खत वा मौस्खक 
गरु्नासो गर्नट सक्र्नछे।  

(२) उपदफा (१) बमोस्र्म कुरै्न गरु्नासो प्राप्त भएमा आवश्यक छार्नववर्न गरी त्यस्तो 
गरु्नासो सम्बोधर्न गर्नट कायटकारी सधमधतले बैङ्कलाई आवश्यक धर्नदेशर्न ददर्नेछ।  

 
१९. परुस्कृत गर्नट सवकर्न:े यस कायटववधध बमोस्र्म कर्ाट प्राप्त गरी प्रभावकारी रूपमा पररयोर्र्ना 

कायाटन्वयर्न गरेर व्यवसायको ववस्तार (स्केलअप) गर्नट सफल उद्यमीलाई धर्नदेशक सधमधतको 
धसफाररसमा र्नेपाल सरकारले परुस्कृत गर्नट सक्र्नेछ। 

 
२०. आयकर छुटको लाधग आधार: यस कायटववधध बमोस्र्म कर्ाट धलएर स्टाटटअप व्यवसाय गरे्न 

उद्यमीलाई आन्तररक रार्स्व ववभागले तोकेबमोस्र्मको प्रवक्रयाका आधारमा आयकर छुट 
ददइर्नेछ। 
 

२१. असल धर्नयत र र्वाफदेवहता: (१) यस कायटववधध बमोस्र्म हरु्ने कर्ाट प्रवाह प्रकृयामा संलग्र्न 
प्रत्येक व्यस्क्त र धर्नकायले असल धर्नयतले काम गर्नुटपरे्नछ। 

(२) यस कायटववधध बमोस्र्म कायट सम्पादर्न गरे्न क्रममा मूपयाङ्कर्न उपसधमधत कायटकारी 
सधमधतप्रधत र कायटकारी सधमधत धर्नदेशक सधमधतप्रधत र्वाफदेही हरु्नेछ। 
 

२२. प्रचधलत कारू्नर्न बमोस्र्म हरु्न:े यस कायटववधधमा उपलेख र्नभएको वा स्पष्ट र्नभएको ववषयमा 
प्रचधलत कारू्नर्न बमोस्र्म हरु्नछे। 

 
२३. आवश्यक व्यवस्िा धमलाउर्न सक्र्न:े यस कायटववधधको कायाटन्वयर्नमा कुरै्न बाधा उत्पन्न भएमा 

मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्िा धमलाउर्नेछ। 
***  
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अर्नसूुची - १  
(दफा 8 को उपदफा (४) सँग सम्बस्न्धत) 

उद्यमीले पेश गरे्न पररयोर्र्ना प्रस्तावको ढाचँा 
 
क. प्रस्तावकको पररचय: 

1. प्रस्तावकको वकधसम (कुरै्न एकमा स्चन्ह लगाउर्ने): 
प्राइभेट फमट   साझेदारी फमट   कम्पर्नी  

2. प्राइभेट फमटको हकमााः 
i. प्रस्ताव पेश गरे्न प्रोप्राइटरको र्नाम िर: ------------------------------ 

ii. स्िायी ठेगार्नााः प्रदेश: ------------- स्र्पला: -------------- गा.पा./र्न.पा./उ.म.र्न.पा. 
/म.र्न.पा.: --------------------------- वाडट रं्न.: ---- टोलाः ---------------- 

iii. हालको बसोबासाः प्रदेश: ------------- स्र्पला: -------------- गा.पा./र्न.पा./उ.म.र्न.पा. 
/म.र्न.पा.: --------------------------- वाडट रं्न.: ---- टोलाः ---------------- 

iv. र्नागररकता र्नम्बर: --------- र्ारी गररएको स्र्पला: ------------- र्ारी धमधत:------------  
v. दताट भएको फमटको र्नामाः ------------------------- शरुु दताट भएको धर्नकायाः -------------- 

दताट धमधताः ------------------- दताट र्नम्बराः -------------- स्िायी लेखा र्नम्बर: ------------ 
कारोबार सरुू गर्नट इर्ार्त आवश्यक परे्न संस्िाको हकमा इर्ार्त र्ारी गरे्न धर्नकायाः --------
------- इर्ार्त प्राप्त धमधताः -------------- इर्ार्त बहाल रहर्ने अवधीाः --------------- 

vi. मु् य कारोबार स्िल वा कायाटलय रहेको ठेगार्नााः प्रदेश: ------------- स्र्पला: ------------- 
गा.पा./र्न.पा./उ.म.र्न.पा./म.र्न.पा.: ----------------- वाडट रं्न.: ---- टोलाः --------------- 
टेधलफोर्न रं्न.: ----------- प्रोप्राइटरको मोबाइल रं्न.: ------------- इमेलाः ------------------  

3. साझेदारी फमट वा कम्पर्नीको हकमााः 
i. साझेदारी फमट / कम्पर्नीको र्नामाः -------------------------------- शरुु दताट भएको धर्नकायाः 

---------------------------- दताट धमधताः ------------------- दताट र्नम्बराः -------------- 
स्िायी लेखा र्नम्बर: -------- कारोबार सरुू गर्नट इर्ार्त आवश्यक परे्न संस्िाको हकमा इर्ार्त 
र्ारी गरे्न धर्नकायाः ------------------------- इर्ार्त प्राप्त धमधताः -------------- इर्ार्त बहाल 
रहर्ने अवधीाः --------------- 

ii. मु् य कारोबार स्िल वा कायाटलय रहेको ठेगार्ना: प्रदेश: ------------- स्र्पला: ------------- 
गा.पा./र्न.पा./उ.म.र्न.पा./म.र्न.पा.: ----------------- वाडट रं्न.: ---- टोलाः --------------- 
टेधलफोर्न रं्न.:-------------- ईमेल: ----------------- 

iii. आधधकाररक प्रधतधर्नधधको र्नाम िर: ------------------------------ पद/दर्ाट:------------- 
टेधलफोर्न रं्न.: ----------------- मोबाइल रं्न.: ------------------ इमेलाः ------------------  

 
ख. प्रस्ताववत पररयोर्र्ना सम्बन्धी वववरर्ाः 

1. पररयोर्र्नाको पररचय (२०० शब्दमा र्नबढ्र्ने गरी): -------- 
2. पररयोर्र्नाको उद्देश्य (50 शब्दमा र्नबढ्र्ने गरी): -------- 
3. उद्यम क्षेत्र (दफा ४ सँग सम्बस्न्धत): --------------- 
4. पररयोर्र्नाको कुल अर्नमुाधर्नत लागत रु. ---------- हालसम्म पररयोर्र्नामा भएको खचट रु. ------- 
5. पररयोर्र्ना ववश्लषेर्: 

i. स्टाटटअप व्यवसायको रूपमा रहर्ने आधार (दफा ३ अर्नसुारका मापदण्ड; सम्बस्न्धत सबैमा स्चर्नो 
लगाउर्ने): 
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(क) वस्त ुउत्पादर्न वा सेवा प्रवाहमा र्नवीर्न ज्ञार्न, सोच, सीप वा प्रववधधको प्रयोगाः  हनु्छ 
 हुँदैर्न  

(ख) मौर्दुा उत्पादर्न प्रर्ालीमा सधुार गरी आधधुर्नक प्रर्ालीको माध्यमबाट उत्पादर्नाः  हनु्छ  
 हुँदैर्न  

(ग) छोटो समयमा रै्न द्रतुतर स्तरववृि गर्नट सक्र्ने सम्भावर्नााः  छ  छैर्न   
(घ) गत आधिटक वषटको कुल खचट रु. .......................; सोही अवधीमा अर्नसुन्धार्न, 

बर्ारीकरर् वा वस्त ुतिा सेवा ववकासका लाधग गररएको खचट रु. ...................., अर्नपुाताः 
......... प्रधतशत 

(ङ) प्रोप्राइटर/साझेदार/शेयरधर्नीले हालसम्म गरेको स्वलगार्नी (चकु्ता पुरँ्ी) रु. .................. 
कर्ाट प्राधप्तको लाधग माग गररएको रकम रु. ..................... कर्ाट माग/चकु्ता पुँर्ी 
अर्नपुाताः ....... प्रधतशत 

(च) पूर्टकालीर्न कामदारको सङ्ख्यााः ...... र्र्ना 
(छ) वस्त ुवा सेवाको खररदधबक्रीको (एरे्न्सी मोडलको) कायट गरे्नाः  हो  हैर्न  
(र्) भइरहेको अन्य कम्पर्नीलाई टुक्र्याएर प्रस्ताववत व्यवसाय बर्नाइएकोाः  हो  हैर्न  
(झ) प्रस्ताव पेश गदाटको समयमा उद्यम स्िापर्ना भएकोाः  

 एक वषट अवधी पूरा भएकोाः  छ  छैर्न  
 सात वषट अवधध पूरा भएकोाः  छ  छैर्न  

(ञ) गत आधिटक वषटको व्यवसावयक कारोबाराः रू. ........................ 
(ट) कर्ाट सूचर्ना केन्द्रको कालो सूचीमााः  रहेको  र्नरहेको  
(ठ) प्रस्ताववत पररयोर्र्नाको लाधग र्नपेाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्िार्नीय तहबाट हालसम्म 

अन्य कुरै्न अर्नदुार्न वा सहधुलयताः  धलएको  र्नधलएको  
(ड) प्रस्ताववत पररयोर्र्ना कस्तो हो?  र्नाफामूलक   गैरर्नाफामूलक  

 
ii. पररयोर्र्ना सञ् चालर्नबाट हरु्ने र्नवप्रवतटर्नीय कायट (धमपर्न ेकुरै्न एकमा स्चर्नो लगाउर्ने):  

 धर्नतान्त र्नयाँ सोच, सीप र प्रववधधको ववकास  भइरहेको सीप र प्रववधधमा पररमार्टर्न  

iii. एक वषटको अवधीमा िप रोर्गारी धसर्टर्नाको सम्भाव्य सङ्ख्यााः ------- 
iv. पररयोर्र्नाबाट उत्पाददत वस्त ुवा सेवा धबक्रीको बर्ार (कुरै्न एकमा स्चर्नो लगाउर्ने): 

 स्वदेशी बर्ार  अन्तराटविय बर्ार  स्वदेशी तिा अन्तराटविय दवैु बर्ार  

v. पररयोर्र्नामा प्रयोग हरु्ने श्रम तिा कच्चा पदािटको स्रोत (कुरै्न एकमा स्चर्नो लगाउर्ने): 
 श्रमाः सबै स्वदेशी   अधधकतम स्वदेशी   अधधकतम ववदेशी   पूर्ट ववदेशी  

 कच्चा पदािटाः सबै स्वदेशी   अधधकतम स्वदेशी   अधधकतम ववदेशी   पूर्ट ववदेशी  

vi. मु् य उद्यमीको शैस्क्षक योग्यतााः.............. प्रस्ताववत पररयोर्र्नाको क्षेत्रमा अर्नभुवाः ....... वषट 
vii. र्ोस्खम व्यवस्िापर्नाः  

 पररयोर्र्नाको र्ोस्खम ववश्लषेर् कायटाः  गररएको   र्नगररएको  

 गररएको भए र्ोस्खमको ववषय (५० शब्दमा): ...............   

 र्ोस्खम न्यूर्नीकरर् तिा व्यवस्िापर्नको योर्र्ना (१०० शब्दमा): .........................  

viii. पररयोर्र्ना ववस्तार तिा परु्नरावधृतको सम्भावर्ना (कुरै्न एकमा स्चर्नो लगाउर्ने): 
 पररयोर्र्नामा २ वषट धभत्र लगार्नी तिा उत्पादर्न ववृिको सम्भावर्नााः छ   छैर्न  

 पररयोर्र्नाको टे्रडमाकट  धबक्रीको सम्भावर्नााः छ   छैर्न  

ix. पररयोर्र्नाबाट वस्त ुवा सेवा प्रवाहमा सधुार (कुरै्न एकमा स्चर्नो लगाउर्ने): 
 ववद्यमार्न वस्त ुउत्पादर्न वा सेवा प्रवाहको गरु्स्तर सधुाराः  हनु्छ   हुँदैर्न  

 ववद्यमार्न वस्त ुउत्पादर्न वा सेवा प्रवाहको ववत्तीय लागताः  घटाउँछ   घटाउँदैर्न  
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 ववद्यमार्न वस्त ुउत्पादर्न वा सेवा प्रवाहको समयाः  घटाउँछ   घटाउँदैर्न  

x. पररयोर्र्नाकोाः 
 सबल पक्ष (१०० शब्दमा र्नबढ्र्ने गरी): -----------------  

 कमर्ोर पक्ष (१०० शब्दमा र्नबढ्र्ने गरी): ----------------- 

 अवसर (१०० शब्दमा र्नबढ्र्ने गरी): -----------------  

 चरु्नौती (१०० शब्दमा र्नबढ्र्ने गरी): -----------------   

xi. पररयोर्र्नाले वस्त ुवा सेवा उत्पादर्न र धबक्री धबक्री ववतरर् आरम्भ गरेको धमधताः ------------- 
वा आरम्भ हरु्ने अपेस्क्षत धमधताः ---------------- 

xii. पररयोर्र्ना मरु्नाफामा र्ार्ने अपेस्क्षत आधिटक वषटाः --------- 
xiii. पररयोर्र्ना स्िलमा पूवाटधारको अवस्िा (सम्बस्न्धत सबैमा स्चर्नो लगाउर्ने): 

 ववद्यतु   सडक   सञ् चार   खार्नेपार्नी   भवर्न  

 
ग. प्रस्तावको सािमा संलग्र्न गर्नुट परे्न कागर्ात (स्क्यार्न गरी ववद्यतुीय पोटटलमा अपलोड गरे्न):  

1. प्राइभेट फमट/साझेदारी फमट/कम्पर्नीको दताट प्रमार्पत्र (साझेदार फमटको हकमा साझेदारीहरू बीचको 
सम्झौता पत्र समेत), 

2. स्िायी लेखा र्नम्बर प्रमार्पत्र, 
3. कर चकु्ता प्रमार्पत्र, र 
4. प्रस्तावक (साझेदारी फमट वा कम्पर्नीको हकमा आधधकाररक प्रधतधर्नधध) को र्नागररकताको प्रमार्पत्र र 

हालसालै स्खस्चएको फोटो। 
 
 उपरोक्तार्नसुारको वववरर् ववद्यतुीय पोटटलमा प्रववष्टी गररसके पश् चात प्रस्तावकले पेश गरेका सबै वववरर् ठीक दरुूस्त छ भर्नी स्वप्रमास्र्त 

(चेकबक्स छर्नौट) गर्नुटका सािै कर्ाट प्रवाहसम्बन्धी शतट स्वीकारोस्क्तको प्रधतबिता सवहत ववद्यतुीय पोटटल माफट त प्रस्ताव पेश गर्नुटपरे्नछ। 
 प्रस्ताव पेश भएपिात आवदेकको ईमेलमा प्राप्त हरेु्न भेररवफकेशर्न धलङ्क वा मोबाइल र्नम्बरमा प्राप्त भेररवफकेशर्न कोड प्रववष्टी गरेसगैँ 

प्रस्ताव पेश भएको माधर्नरे्नछ। 
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अर्नसूुची - २ 
(दफा ९ को उपदफा (४) सँग सम्बस्न्धत) 
पररयोर्र्ना प्रस्ताव मूपयाङ्कर्नको आधार 

  
1. स्टाटटअप व्यवसायका लाधग तोवकएका मापदण्ड पूरा गरेको (कुरै्न एक छान्न)े - 10 

(क) न्यूर्नतम 4 वटा मापदण्ड पूरा भएको - 5 
(ख) न्यूर्नतम 5 वटा मापदण्ड पूरा भएको - ७ 
(ग) तोवकएका सबै मापदण्ड पूरा भएको - १० 

2. पररयोर्र्नाबाट अपेस्क्षत र्नवप्रवतटर्नीय कायट - 15 
(क) धर्नतान्त र्नयाँ सीप र प्राववधधको ववकास र प्रयोग - 15 
(ख) भइरहेको सीप र प्रववधधमा पररमार्टर्न सवहतको प्रयोग - 10 

3. सोचलाई उद्यमशीलतामा रुपान्तरर् गर्नट सवकर्न ेसम्भावर्ना (बह ुछर्नौट) - २० 
(क) स्पष्ट दृवष्टकोर् सवहतको कायटयोर्र्ना - ४ 
(ख) प्राववधधक रुपमा सम्भाव्य - 4  
(ग) आधिटक स्रोत व्यवस्िापर्नको सम्भावर्ना - ४ 
(घ) सामास्र्क तिा सांस्कृधतक रुपले स्वीकारयोग्य - 4 
(ङ) वातावरर्ीय ददगोपर्नामा योगदार्न - 4 

4. आगामी एक वषटको अवधीमा पूर्टकालीर्न िप रोर्गारी सरृ्र्नाको सम्भावर्ना (कुरै्न एक छान्न)े 
- 10 
(क) 5 र्र्नासम्म िप रोर्गारी सरृ्र्ना गरे्न - ४ 
(ख) ५ भन्दा माधि १० र्र्नासम्म िप रोर्गारी सरृ्र्ना गरे्न - ६ 
(ग) १० भन्दा माधि १5 र्र्नासम्म िप रोर्गारी सरृ्र्ना गरे्न - ८ 
(घ) १५ भन्दा बढी िप रोर्गारी सरृ्र्ना गरे्न - १० 

5. वस्त ुवा सेवा उत्पादर्न पधछको बर्ार सम्भावर्ना (कुरै्न एक छान्न)े - 10 
(क) स्वदेशी बर्ारको सम्भावर्ना - 7 
(ख) अन्तराविय बर्ारको सम्भावर्ना - 7 
(ग) स्वदेशी तिा अन्तराटविय दवैु बर्ारको सम्भावर्ना - १० 

6. प्रत्यक्ष श्रम तिा कच्चा पदािटको स्रोत (कुरै्न एक छान्न)े - 5 
(क) पूर्टरूपमा स्वदेशी श्रम र कच्चा पदािटमा आधाररत - 5 
(ख) न्यूर्नतम ५० प्रधतशतसम्म स्वदेशी श्रम र कच्चा पदािटमा आधाररत - 3 
(ग) ५० प्रधतशत भन्दा बढी ववदेशी श्रम र कच्चा पदािटमा आधाररत - १ 

7. उद्यमीको योग्यता र अर्नभुव (कुरै्न एक छान्न)े - 5 
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(क) प्रस्ताववत पररयोर्र्नाको ववषयके्षत्रमा उद्यमीले स्र्नातक वा सो भन्दा माधिपलो तहको 
स्शक्षा हाधसल गरेको - ३ 

(ख) प्रस्ताववत पररयोर्र्नाको ववषयके्षत्रमा उद्यमीले ववगतमा न्यूर्नतम २ वषटको कायट 
अर्नभुव हाँधसल गरेको - ३ 

(ग) (क) र (ख) को दवैु अवस्िा रहेको - ५ 
8. र्ोस्खम ववश्लषेर् तिा व्यवस्िापर्न  (कुरै्न एक छान्न)े - 5 

(क) प्रस्ताववत पररयोर्र्नाको र्ोस्खम ववश्लषेर् गरेको - 2 
(ख) र्ोस्खम ववश्लषेर्सँगै र्ोस्खम न्यूर्नीकरर् तिा व्यवस्िापर्नको योर्र्ना समेत रहेको - ५ 

9. प्रस्ताववत पररयोर्र्ना ववस्तार वा अन्यत्र परु्नरावधृत हरु्न सक्र्न ेसम्भावर्ना (कुरै्न एक छान्न)े-5 
(क) पररयोर्र्नामा लगार्नी तिा उत्पादर्न वृविको सम्भावर्ना - 3 
(ख) पररयोर्र्नाको टे्रडमाकट  धबक्रीको सम्भावर्ना - ३ 
(ग) लगार्नी तिा उत्पादर्न वृवि र टे्रडमाकट  धबक्री दवैुको सम्भावर्ना - ५ 

10. वस्त ुतिा सेवा प्रवाहको गरु्स्तर अधभववृि र लागत न्यूर्नीकरर् (कुरै्न एक छान्न)े - 5 
(क) ववद्यमार्न वस्त ुउत्पादर्न वा सेवा प्रवाहको गरु्स्तर अधभवृवि गरे्न सम्भावर्ना - ३ 
(ख) ववद्यमार्न वस्त ुउत्पादर्न वा सेवा प्रवाहको लागत र समय घटाउर्न ेसम्भावर्ना - ३ 
(ग) ववद्यमार्न वस्त ुउत्पादर्न वा सेवा प्रवाहको गरु्स्तर अधभवृवि गरे्न तिा लागत र समय 

घटाउर्ने सम्भावर्ना - ५ 
11. प्रस्ततुीकरर्को क्रममा भएको छलफल अन्तरवक्रया (बह ुछर्नौट) - 10 

(क) पररयोर्र्ना प्रधतको आत्मववश्वास - अधधकतम २ 
(ख) पररयोर्र्नाको SWOT Analysis गर्नट सक्र्ने क्षमता - अधधकतम ३ 
(ग) पररयोर्र्नासँग अन्तरसम्बस्न्धत ववषयको बोध - अधधकतम  २  
(घ) रर्र्नीधतक कुशलता - अधधकतम ३ 
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अर्नसूुची - ३ 
(दफा १६ को उपदफा (१) सगँ सम्बस्न्धत) 

अर्नगुमर्न प्रधतवेदर्नको ढाचँा 
 

१. पररयोर्र्नाको र्नाम: ---------------------------------  ठेगार्नााः ------------------------------ 
सम्पकट  टेधलफोर्न/मोबाइल रं्न.: --------------- 

२. पररयोर्र्ना कायाटन्वयर्न गरे्न उद्यमीको र्नाम: ----------------------------- 
३. पररयोर्र्ना स्वीकृत भएको धमधत: ---------------------- 
४. पररयोर्र्ना प्रस्तावक र बैङ्कधबच कर्ाट सम्झौता धमधत: --------------- 
५. पररयोर्र्नामा प्रवाह गररएको कर्ाट: र्म्मा रु. ---------  

प्रिम वकस्ता कर्ाट: धलएको/ र्नधलएको (धलएको भए कर्ाट रु: -----------------)  
दोस्रो वकस्ता कर्ाट: धलएको/ र्नधलएको (धलएको भए कर्ाट रु: -----------------) 

६. पररयोर्र्नाको सरुू वषट: ---------------   
७. पररयोर्र्ना सम्पन्न हरु्न ुपरे्न वषट: --------------- 
८. पररयोर्र्नाको शरुू लागत रकम: ---------------  
९. पररयोर्र्नाको प्रस्शक्षक (मेन्टर) को र्नाम (भएमा): ------------------ टेधलफोर्न/मोबाइल रं्न.: ---------- 
१०. यसअस्घ भएको अर्नगुमर्नाः  धमधत ----------      अर्नगुमर्न गरे्न धर्नकाय: ------------- 

धमधत ----------      अर्नगुमर्न गरे्न धर्नकाय: ------------- 
धमधत ----------      अर्नगुमर्न गरे्न धर्नकाय: ------------- 

११. पररयोर्र्नाको शरुू मूपयाङ्कर्न तिा छर्नौट गदाट धलइएका आधारहरू बमोस्र्म प्रगधतको अवस्िााः 
(क) ----------- 
(ख) ----------- 
(ग) ----------- 
(घ) ----------- 

१२. पररयोर्र्ना कायाटन्वयर्नमा देस्खएका समस्या र कारर्: --------------- 
१३. समस्या समाधार्न गर्नट सम्बस्न्धत तहबाट भएको प्रयास: ------------------ 
१४. समस्या समाधार्न गरे्न स्र्म्मेवार धर्नकाय/अधधकारी: ------------------- 
१५. अर्नगुमर्न गरे्न अधधकारीबाट ददइएका मु् य सझुाव: -------------------- 
१६. ददइएका सझुावमा उद्यमीको प्रधतवक्रया: ------------------------ 
१७. अर्नगुमर्न धमधताः ------------------ 
१८. अर्नगुमर्न गरे्न अधधकारीको र्नाम: --------------- 
 दर्ाट: --------------- 
 कायाटलय: --------------- 
 दस्तखत: ----------- 
 धमधत: --------------- 


