प्रदे श सरकार

सुदूरऩश्चिम प्रदे श

उद्योग, ऩययटन, वन तथा वातावरण मन्त्राऱय

उद्योग, वाश्चणज्य तथा उऩभोक्ता हहत सॊ रऺण ननदे शनाऱय
धनगढी, कैऱाऱी

सुदूरऩश्चिम प्रदे शका प्रत्येक स्थानीय तहमा ऱघु वा घरे ऱ ु उद्योग स्थाऩनाका

ऱानग माऩदण्डमा आधाररत ऩुश्चॉ जगत अनुदान सम्बन्त्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना
दोस्रो तथा अश्चन्त्तम ऩटक सूचना ।
प्रकाश्चशत नमनत् 207७/०९/०९

यस ननदे शनाऱयको आ.व. २०७७।०७८ को स्वीकृत वाहषयक काययक्रम अनुसार सुदूरऩश्चिम प्रदे शका
स्थानीय तहहरुमा ऱघु वा घरे ऱ ु उद्योग स्थाऩना तथा प्रवर्द्यन गनय प्रत्येक स्थानीय तहमा छु ट्टाछु ट्टै

प्रनतस्ऩधाय हुनेगरी नसऱबन्त्दी प्रस्ताव माग गनुऩ
य ने भएकोऱे प्रथम ऩटक सूचना प्रकाशन भएको नमनत
२०७७।०७।२७ अगावै प्रचनऱत कानून बमोश्चजम सम्बश्चन्त्धत ननकायमा दताय भै सॊ चाऱन भएका /

सॊ चाऱनको क्रममा रहेका बैतडी श्चजल्ऱाका तऩनसऱमा उल्ऱेश्चित स्थानीय तहहरुका सुदूरऩश्चिम प्रदे शको
उद्योग, ऩययटन, वन तथा वातावरण मन्त्राऱयबाट जारी भएको "प्रदे श उद्योग, वाश्चणज्य तथा उऩभोक्ता हहत

सम्बन्त्धी वाहषयक काययक्रम सञ्चाऱन तथा कायायन्त्वयन काययहवनध २०७७/०७८" बमोश्चजम योग्यता ऩुगेका
इच्छु क इजाजतऩर प्राप्त ऱघु वा घरे ऱ ु उद्योगका उद्दमीहरुऱे काययहवनधमा तोहकए बमोश्चजम आवश्यक

हववरण भरी यस ननदे शनाऱय वा सम्बश्चन्त्धत श्चजल्ऱाको घरे ऱ ु तथा साना उद्योग कायायऱयमा यो सूचना
प्रकाशन भएको नमनतऱे १५ (ऩन्त्र) ददननभर कायायऱय समयनभर नसऱबन्त्दी प्रस्ताव ऩेश गनय हुन सम्बश्चन्त्धत
सबैको जानकारीका ऱानग अश्चन्त्तम ऩटक यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । प्रस्तावकऱे ऩेश गनुऩ
य ने
हववरण

काययहवनधमा

ननधायररत

ढाॉचा

अनुसार

हुने

हुॉदा

सो

काययहवनध

मन्त्राऱयको

वेवसाइट

श शसरकार
moitfe.p7.gov.np बाट डाउनऱोड गरी वाप्रदेननदे
नाऱय वा सम्बश्चन्त्धत कायायऱयबाट प्राप्त गरी नसऱबन्त्दी
सुदूरगररएको
ऩश्चिम प्रदे
प्रस्ताव तयार गरी ऩेश गनय यो सूचना आव्हान
छश। हवस्तृत जानकारीका ऱानग यस ननदे शनाऱय
उद्योग
टन वन
तथाकायाय
वातावरण
मन्त्
ु तथाऩयय
(091-526928) वा घरे ऱ
साना
उद्योग
ऱय, बैत
डीराऱय
(09५-52०१७२) मा कायायऱय
समयनभर सम्ऩकयउद्योग
गनय सहकने
।
वाश्चछणज्य

तथा उऩभोक्ता हहत सॊ रऺण ननदे शनाऱय

ऩुन् प्रस्ताव माग गररएका स्थानीय तहहरु्

ऩाटन नगरऩानऱका

श्चशवनाथ गाउॉऩानऱका

धनगढी, कैऱाऱी, नेऩाऱ

मेऱौऱी नगरऩानऱका
ऩुचौडी नगरऩानऱका
नसगास गाउॉऩानऱका
नसऱबन्त्दी दरभाउऩर आह्वानको सूचना नॊ. …./२०७५/०७६
ऩॊचेश्वर गाउॉऩानऱका
डीऱाशैनी गाउॉऩानऱका

ऩुनि् नमनत २०७७।०७।२७ मा प्रथम ऩटक ३० ददने सूचना प्रकाशन गररएकोमा तोहकएको सॊ ख्यामा प्रस्ताव

दताय नभएका स्थानीय तहहरुमा रहेका ऱघु वा घरे ऱ ु उद्योगका ऱानग मार ऩुन् १५ ददने सूचना प्रकाशन गररएको

।

