

अनुसूची -2

(दफा 4 को उपदफा (4) सँग सम्बन्धित)
विदे शमा काम गरी फकेका उत्कृष्ट उद्यमी/उद्यमी राविय सम्मान तथा पुरस्कारको लागग
आिेदन फारम

श्रीमान् सन्चिज्यू,
श्रम, रोजगार तथा सामान्जक सुरक्षा मधरालय,
गसिं हदरिार, काठमाण्डौ ।
महोदय,
म ............िर्ष
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।

।

ु मा िैंदेन्शक रोजगारीमा रही स्िदे श फवकषएको हुँदा गमगत
............................... मुलक
प्रकान्शत सूचना बमोन्जम दे हायमा उन्ललन्ित वििरण भरी यो गनिेदन पेश गरे को व्यहोरा

अनुरोि गदषछु ।
1. नाम थर:
2. आमाको नाम:
बाबुको नाम:
3. िाजेको नाम:
4. स्थायी ठे गाना:
5. व्यिसाय गरे को ठे गाना:
(नागररकताको छाँयाप्रगत सिं लग्न गनुष पनेछ)
6. िैदेन्शक रोजगारीमा गएको दे शको नाम र बसेको अिगि क्रमश:
ु को नाम
मुलक

बसाइ अिगि

क.

..................

....................

ि.

..................

....................

ग.

..................

....................

7. विदे शमा रहदा गरे को कामको प्रकृगत/(वििरण) गसकेको सीप र ज्ञान:
.........................................................................................



पवहलो सिं शोिनद्वारा सिं शोगित ।
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8. राहदानी निं:
Departure र Arrival गमगत र Visa समेत दे न्िने गरी (राहदानीको छाँयाप्रगत सिं लग्न गनुप
ष ने)
9. नेपालमा फकी शुरु गरे को व्यिसायको नाम:
.................................................................................................................
10. व्यिसायको दताष निं.:
11. व्यिसाय दताष गरे को गमगत :
(व्यिसाय दताष प्रमाणपरको छायाँप्रगत सिं लग्न गनुप
ष ने)
12. व्यिसायको VAT/PAN निं.:
13. आिेदक (सिं चालक) को PAN निं.:
1४. उद्योगको प्रकृगत उललेि गनुह
ष ोस । न्चनो (√) लगाउनुहोस् ।
(क) कृवर् पशुपालन

(ि) उत्पादन सम्बधिी उद्योग
(ग) प्रशोिन र प्यावकन्जङ्ग
(घ) होटल तथा पयषटन

(ङ) अधय:(उललेि गनुह
ष ोस्) …………….

15. व्यिसायमा सिं लग्न रोजगारी सिं ख्या:

ँ ी रकम:
१6. उद्योग/ व्यिसायमा लगानी गरे को पूज
17. स्थानीय स्रोत सािन उपयोग गरे को भए के के उपयोग भएका छन् सो समेत िुलाउने
(स्रोतको पररमाण ) ,...................................................
18. उद्योग/व्यिसायमा प्रयोग हुने कच्चा पदाथष र प्रविगि:- न्चनो (√) लगाउनुहोस् ।
(क) सबै स्थानीय स्रोत सािन एििं कच्चा पदाथषको प्रयोग हुने ।

(ि) 50 प्रगतशत िा सो भधदा बढी स्थानीय स्रोत सािन एििं कच्चा पदाथषको प्रयोग हुने।
(ग) 50 प्रगतशत भधदा कम स्थानीय स्रोत सािन एििं कच्चा पदाथषको प्रयोग हुने ।

19. यदद गनयाषतमूलक उद्योग भए िावर्षक कगत रकम बराबरको कुन बस्तु गनयाषत हुधछ िुलाउने
(रकम समेत उलले ि गनुह
ष ोस् )

( क) गनयाषत हुने बस्तुको वििरण: .....................................................
(ि) िावर्षक गनयाषत भएको बस्तुको कूल रकम: ................................
(ग) कूल उत्पाददत बस्तु मध्ये िावर्षक रुपमा गनयाषत हुने बस्तुको प्रगतशत उललेि गनुह
ष ोस:
न्चनो (√) लगाउने

(१) ६० प्रगतशत भधदा बढी गनयाषत हुने गरे को
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(२) 30 दे न्ि ६० प्रगतशतसम्म गनयाषत हुने गरे को
(३) 30 प्रगतशत भधदा कम गनयाषत हुने गरे को ।

ु मा गनयाषत गरे को प्रमाण पेश गनुप
(विदे शी मुलक
ष ने)

20. सामान्जक दावयत्ि बहन गरे को भए के कस्तो सिं स्थालाई कवहले , कसरी र कगत रकम

बराबरको योगदान गरे को हो नगद िा िस्तुगत िुलाउने (स्थानीय स्तरमा सामान्जक कायषमा
आगथषक/बस्तुगत सहयोग, जस्तै : विद्यालय, कले ज, क्लब आददमा आगथषक योगदान)

.............................................................................................................

(योगदान गरे को पुवष्ट हुने प्रमाण पेश गनुप
ष ने । यदद िस्तुगत सहयोग गरे को भए कगत रकम
बराबरको सहयोग गरे को हो सो िुलाउनुपने

)

21. िातािरण मैरी प्रविगि प्रयोग तथा प्रदुर्ण व्यिस्थापन गरे को भए के कस्तो प्रविगि कसरी
प्रयोग भएको छ िुलाउने ।

................................................ ................................................
(िातािरण मैरी प्रविगि प्रयोग गरे को प्रमाण पेश गने )
22. उद्यम सिं चालन भएको स्थान दे हायका मध्ये कुन स्थानीय तह अधतगषत पदषछ िुलाउनुहोस् ।
न्चनो (√) लगाउने

(क) गाँउपागलका क्षेरगभर सिं चालन

(ि) नगरपागलका क्षेरगभर सिं चालन
(ग) उपमहानगरपागलका/महानगरपागलका क्षेरगभर सिं चालन
नोट: आफुले उललेि गरे का विर्यहरुको आिश्यकतानुसार पुष्ट्याइ गने कागजात सिंलग्न गनुप
ष नेछ ।
गनिेदक

हस्ताक्षर ...........................
नाम थर:
ठे गाना:
गमगत:

सम्पकष फोन निं.:
इमेल:

सिं स्थाको छाप:
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