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दर्लत, हवपन्न, तथा परम्परागत र्सप भएकािरुको व्र्वसार्ीक हवकासका लार्ग उपकरि तथा प्रहवर्ि िस्तान्त्तरिका लार्ग 
प्रस्ताव आव्िान सम्बन्त्िी सूचना 

प्रथम पटक सूचना प्रकाणशत र्मर्त २०७9।05।08 गते 

 र्स कार्ायलर्को चाल ुआ.व. 2079/080 को वाहषयक स्वीकृत कार्यक्रम अनसुार र्स कार्ायलर्मा दताय भै 
दर्लत, हवपन्न, तथा परम्परागत र्सप भएका उद्यमीिरुले र्स णिल्ला र्भर सञ् चालन गरेको लघ,ु घरेल ुतथा साना 
उद्योगिरुलाई व्र्ावसार्ीक हवकासका उपकरि तथा प्रहवर्ि िस्तान्त्तरि कार्यक्रमका लार्ग मेर्सन औिार हवतरि 
गररने कार्यक्रम रिेकोले तपर्सलमा उल्लेणखत कागिातिरु सहित कार्ायलर्मा बझुाएको र्नवेदन दस्तरु वापत रु 
100।- को नगदी रर्सद र्नवेदन साथ संलग्न राखी र्ो सूचना प्रकाशन भएको र्मर्तले 15 (पन्त्र) ददन र्भरमा 
प्रस्ताव दताय गनुय िनु सम्बणन्त्ित सबैको लार्ग र्ो सूचाना प्रकाणशत गररएको छ । म्र्ाद नाघी आएको र ररत नपगेुको 
प्रस्तावलाई उक्त कार्यक्रममा समावेश नगररने व्र्िोरा समेत िानकारी गराईन्त्छ । 

र्नवेदन साथ संलग्न गनुय पने कागिातिरु: 
१. उद्योग दतायको प्रमाि-पर 

२. आ.व. 2078।79 को करचकु्ता प्रमाि-पर 

3. स्थार्ी लेखा प्रमाि-पर  

४. उद्योगको व्र्वसार्ीक पररर्ोिना (SCHIM)  

५. उद्योग सञ् चालन भएको सम्बणन्त्ित स्थानीर् तिको र्सराररस 
६. उद्योग व्र्वसार्सँग सणम्धित तार्लम र्लएको भए तार्लमको प्रमाि-पर 

 र्ो कार्यक्रममा दर्लत, हवपन्न तथा परम्परागत सीप भएका उद्यमीिरुलाई मार छनौट गररनेछ । 

 आवश्र्कता पहिचानको आिारमा अनगुमन गरी उपर्कु्त प्रहवर्ि िस्तान्त्तरि गररनछे । 

 र्स कार्ायलर्बाट वा अन्त्र् कुनै र्नकार्बाट हवगत 2 वषय र्ता कुनै पर्न प्रहवर्ि प्राप्त नगरेको िनु ुपनेछ । 

 मौिदुा कार्यहवर्ि, 2077 मा पररवतयन भै आएमा पररवर्तयत प्राविान बमोणिम नै प्रहवर्ि िस्तान्त्तरि िनुेछ । 

 र्नवेदन लघ,ु घरेल ु तथा साना उद्यमी प्रहवर्ि(मेर्सन,उपकरि) िस्तान्त्तरि कार्यहवर्ि, 2077 को अनसूुची-1 
बमोणिमको ढाँचामा िनु ुपनेछ । सो र्नवेदन कार्ायलर्बाट र्न:शूल्क उपलधि िनुछे । 
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गोरखा णिल्लामा सञ् चार्लत उद्योगिरुको प्रबर्द्यनका लार्ग साझेदारीमा उद्यमीिरुलाई उपर्कु्त प्रहवर्ि िस्तान्त्तरिका 
लार्ग प्रस्ताव आव्िान सम्बन्त्िी सूचना 

प्रथम पटक सूचना प्रकाणशत र्मर्त २०७9।05।08 गते 

 र्स कार्ायलर्को चाल ुआ.व. 2079/080 को वाहषयक स्वीकृत कार्यक्रम अनसुार र्स कार्ायलर्मा दताय भै 
र्स णिल्ला र्भर सञ् चालनमा रिेका लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योगिरुको प्रबर्द्यनका लार्ग साझेदारीमा उद्यमीिरुलाई 
उपर्कु्त प्रहवर्ि िस्तान्त्तरि कार्यक्रमका लार्ग मेर्सन औिार हवतरि गररन ेकार्यक्रम रिेकोले तपर्सलमा उल्लेणखत 
कागिातिरु सहित कार्ायलर्मा बझुाएको र्नवेदन दस्तरु वापत रु 100।- को नगदी रर्सद र्नवेदन साथ संलग्न 
राखी र्ो सूचना प्रकाशन भएको र्मर्तले 15 (पन्त्र) ददन र्भरमा प्रस्ताव दताय गनुय िनु सम्बणन्त्ित सबैको लार्ग र्ो 
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 र्ो कार्यक्रममा र्स कार्ायलर्मा दताय भै गोरखा णिल्ला र्भर सञ् चार्लत उद्योगका सम्बणन्त्ित उद्यमीिरुलाई मार 
छनौट गररनेछ । 
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