ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना
Window २ र ३ का लागि
नमन
ू ा आशय-पत्र

(नोटः रु २० लाख भन्दा माथि रकम बरावरको अनुदान मागको आशय पत्र भए सबै दस्तावेज अंग्रेजी (English) मा तयार गनु
पनेछ ।)

1. Business concept (व्यवसाययक अवधारणा)
व्यिसाययक अिधारणाको िणणन िनह
नण ोस ् (बढिमा १/४ पानामा):

- प्रस्ताववत लगायनको क्षेत्र व्यवसाययक अबसरको दृष्टटकोणले फाइदा ददने उपयुक्त क्षेत्र हो?
- आपुयतु श्ख
ंर ला प्रबर्दुधनका लाथग तपाइले प्रस्ताव गनु लागेको लगानीको क्षेत्रको सान्दर्भुकता के छ?
- तपाइको उर्दयम/व्यावसाय यस लगानीको लाथग ककन उपयुक्त छ?
2. General Information investment (प्रस्ताववत लगायनको क्षेत्रको अधारभुत वववरण)
Name of the Investment(लगानी शीर्ुक)
Investment Period :लगानी अवथध

दे खख …..…… सम्म ………………

Estimated Total Budget (Nrs):कूल लगानी
Main Purpose of the Investment:
लगानी गनक
ु ो मुख्य उर्ददे श्यहरु

Major Operations under Investment:
लगानो अन्तगुतका मख्
ु य कायुहरु

3. व्यािसाययक फमण/कम्पनीको सामान्य जानकारी (General Information Business Organisation)
फमु/कम्पनीको नाम
कायाुलयको पत्राचार ठे गाना
पत्राचार ठे गाना (Factory छ भने मात्र)
कायाुलयको फोन नं.
फमु/कम्पनीको सञ्चालकको नाम
फमु/कम्पनीको सम्पकु व्यष्क्तको नाम
सम्पकु व्यष्क्तको मोवाइल नं.
इमेल ठे गाना
वेवसाइट (यदद छ भने मात्र)
दताण सम्िन्धी सच
ू ना
स्िापना र्मयत: ........................... दताु भएको र्मयत : ...................................
दताु भएको कायाुलय: .............................. दताु नं : .................................
VAT मा दताु छ कक छै न

छ

 छै न

VAT/PAN Number: ...................................................... सो नम्बर र्लएको र्मयत : ...................................

4. फमण/कम्पनीको Profile
करपया फमण/कम्पनीको संक्षक्षप्त वववरण ददनुहोस ् सािै तपाइको फमण/कम्पनीको Mission के हो उल्लेख गनह
ु ोस ्।
5. पदहचान गररएको आपूयतु श्ंख
र लामा तपाइको फमण/कम्पनीको संलग्नताको वतुमान ष्स्ियत
A. अन्तीम २ वर्ुको कुल Turn-over
B. अष्न्तम एक वर्ु र्भत्रमा लक्षक्षत आपूयतु श्ंख
र लासंग सम्बष्न्धत वस्तु वा सेवाको मात्र

वा आपूयतुकताु वा

turn-over, (ववशेर् गरी कहााँको ग्राहक

व्यापारीहरु) िोक व्यापारीहरू, मध्यस्िकताु, सहकारी संस्िाहरू, उत्पादक समूहहरु; सो सम्बर्दध ष्जल्ला,

बजार केन्र, कारोवारी संख्या, कारोवार पररमाण र कारोवार रकम खुलाउनुहोस ्।

C. आगामी एक वर्ुमा लक्षक्षत आपुयतु श्ख
ंर लासंग सम्बष्न्धत वस्तु वा सेवाको मात्र अनुमायनत

turn-over वा कारोवार ।

सम्बर्दध हुने खर
ु ा व्यापारी, िोक व्यापारीहरू, मध्यस्िकताु, सहकारी संस्िाहरू, उत्पादक समह
ू हरूÙ ष्जल्ला, बजार केन्र,
कारोवारी सख्या, कारोवार परीमाण, मल्
ु य र कारोवार रकम खुर्लने गरी उल्लेख गनह
ु ोस ्।

6. व्यवसाय सचालन (Business Operations)
EOI सूचनामा सुचीकरत महत्वपूणु लगानी क्षेत्रहरूमा यनवेश गनु जरुरी छ छै न सोको पुष्टट हुने गरी प्रस्ताववत प्रमुख लगानीको
क्षेत्रहरूको संक्षक्षप्त वणुन गनुहोस ्।

7. लगानीका क्षेत्रहरुको प्राववथधक र व्यवसाययक सम्भाव्यता (Technical and Commercial Viability of the
Investment)
बजार, मूल्य अर्भवर्द
र थध, पररमाण, माष्जुन र वर्द
र थधको सम्भावनाको आधारमा लगानीका क्षेत्रहरुको प्राववथधक र व्यवसाययक
सम्भाव्यताको ववश्लेर्ण गनह
ु ोस ् ।

8. लगानी पररचालन गने व्यवस्िापन, प्राववथधक र ववत्तीय क्षमता ( Management, Technical and Financial
Capacity to Operationalize the Investment)
SAMRIDDHI संग सह-यनवेश पररचालन गनु संगठनको व्यवस्िापन, प्राववथधक र ववत्तीय क्षमताहरू व्याख्या गनह
ु ोस ् ।

9. समर्द
र थध आयोजनाको सेवाग्राही र लक्षक्षत क्षेत्रमा पने आशातीत प्रभावहरु (Anticipated Impact on
SAMRIDDHI Target Areas and Beneficiaries)
योजनाको क्षेत्र, लाभग्राही एवम ् पररवारको संख्या, रोजगारी र्सजुनाको संख्या, घरपररवारको आयमा वर्द
र थधको सम्भावना

र

अन्य प्रभावहरु (यदद कुनै छ भने)।

10. सञ्चालन खचु र आय अनुमान (Tentative Operational Expenses and Revenues Projections of
Investment)
करपया प्रत्येक सञ्चालन खचुको ब्रेकडाउन गरी उल्लेख गनह
ु ोस ् सािै प्रस्ताववत लगानी योजनाको आधारमा आयमा वर्द
र थध हुने
मोडेल बारे मा ववटलेर्ण गनुहोस ् ।

11. कायाुन्वयन तार्लका (Operational schedule)
कायाुन्वयन तार्लका वा Action Plan

12. प्रस्तावसंग समावेश कागजातहरु (Attachments)
करपया EOI संग समावेश गनु पने दस्तावेजहरुको सुची उल्लेख गनह
ु ोस ् । जस्तै: दताु प्रमाणपत्र, अष्न्तम आ.व. को कर चुक्त्ता
प्रमाणपत्र र सूचनामा उल्लेख भएका अन्य कागजातहरू

13. घोर्णा (Declaration)
म यो प्रमाणीत गदु छु कक मेरो ज्ञान र क्षमताले भ्याएसम्म यस प्रस्तावमा उल्लेख सम्पूणु ववर्यवस्तु, वववरण लगायत
समावेश गररएका ववर्भन्न प्रमाणहरु एवम ् अन्य दस्तावेज ठीक सााँचो हो । किंकदाथचत कुनै ववर्यवस्तुको वववरण या

समाववटट प्रमाण झठ
ु ो भएमा यो प्रस्ताव स्वीकरत गनु अयोग्य ठहरीने छ र त्यसको सम्पूणु जवाफदे ही म स्वयम ् हुनेछु ।

( यदद पेश भएको EoI प्रारष्म्भक चरणमा छनौट भए तल उल्लेखखत दस्तावेजसदहत प्रस्तावको पूणु र ववस्ताररत व्यवसाययक
योजना पेश गनु पने हुन्छ । यस अवस्िामा उपलब्ध गराउन सक्ने दस्तावेजमा दटक लगाउनह
ु ोस ् र उपलब्ध गनु नसक्ने
सम्बन्धमा उपयुक्त स्पटटीकरण ददनुहोस ् ।

 फमु/कम्पनी दताु प्रमाण पत्र ।
 पान/भ्याट दताु प्रमाण पत्र ।
 कर चुक्ता प्रमाण पत्र ।
 अष्न्तम दइु ु आ.व. को अडडट प्रयतवेदन ।
 यतन वटा दरभाउ पत्र (quotations), खरीदका लाथग प्रस्ताववत मेर्शन उपकरण वा अन्य स्िीर सम्पतीको।
 बैंकवाट ऋण प्राप्त हुनेभए सोको स्वीकरयत सदहतको बैंकको पत्र ।
 सम्झौताको कागजात/कच्चा पदािुको स्रोतको लाथग सहकारी संस्िाहरु र ककसान समूह संगको समझदारी पत्र ।
 सम्झौताको कागजात/खरीर्ददारहरुसंगको समझदारी पत्र (ववशेर्गरी यनयाुत हुने वस्तक
ु ो लाथग)
 नगरपार्लकाको इष्न्जयनयरर्दवारा प्रमाखणत फैक्री डडजाइन, लेआउट र ववस्तत
ु ान
र बजेट अनम
 अन्य दाताहरूबाट िप अयतररक्त अनुदान प्राप्त नगरे को स्पटटीकरणसदहत स्व-घोर्णा

 योजना कायाुन्वयन हुने वडाको वडा कायाुलय वा पार्लकाको र्सफारीस । यदद स्िानीय सरकारले उल्लेखखत योजनामा
लागत साझेदारी गनेभए सोको प्रतीवर्दधता ।

अथधकरत व्यष्क्तको हस्ताक्षर : .............................. र्मयत: .........................
नाम: ............................................................... पद: ........................................
कायाुलयको छाप

