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विदेशमा काम गरी फकेका उद्यमी राविय सम्मान तथा परुस्कार व्यिस्थापन काययविधि, 207६ 

 

स्िीकृत धमधत:२०७६।११।०८ 

पविलो संशोिन : २०७८।०८।१० 
 

प्रस्तािना : िैदेशशक रोजगारीबाट फकेका नेपालीिरुले िैदेशशक रोजगारको धसलधसलामा आजयन गरेका ज्ञान, 
सीप, अनभुि र प ूँजीलाई सदपुयोग गनय राज्यबाट विशेष प्रोत्सािन गरी विदेश जान ेिा विदेशमा नै अिैिाधनक 
तिरले बस्ने प्रिृधतमा न्य नीकरण गनय र उनीिरुलाई आयमलुक तथा रोजगारमलुक काययमा लाग् न थप प्ररेणा 
ददन े उद्देश्यले उद्यमी राविय सम्मान परुस्कार प्रदान गनय बस्तधुनष्ठ तिरले म लयांकनका आिार धनिायरण गरी 
छनौट गनय आिश्यक भएकोले, 

 िैदेशशक रोजगार धनयमािली,  2064 को दफा ५२क. को उपदफा (२)  ले ददएको अधिकार प्रयोग 
गरी मन्रालयले यो काययविधि जारी गरेको छ ।  
 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ : (1) यस काययविधिको नाम "विदेशमा काम गरी फकेका उद्यमी राविय सम्मान 
तथा  परुस्कार व्यिस्थापन काययविधि, 207६"  रिने छ ।  

(2) यो काययविधि नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाशजक सरुिा मन्रालयले स्िीकृत 
गरेको धमधतबाट लाग  िनुेछ ।  

 

२. पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविधिमा,- 
(1) "मन्रालय" भन् नाले नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार  तथा सामाशजक सरुिा मन्रालयलाई 

सम्झन ुपछय । 

(1क)  "काययविधि '' भन्नाले विदेशमा काम गरी फकेका उद्यमी राविय सम्मान तथा परुस्कार 
व्यिस्थापन काययविधि, २०७6 सम्झन ुपछय।  

(2)  "विदेशमा कामगरी फकेका उद्यमी" भन् नाले विदेशमा रोजगार गरी स्िदेश फकेर 
आफ् नो स्िाधमत्िमा उद्योग िा व्यिसाय संचालन एिं व्यिस्थापन गने उद्यमीलाई 
सम्झन ुपछय । सो शब्दले त्यस्ता व्यशिको पररिारले सञ् चालन गरेको व्यिसायको 
उद्यमलाई समेत जनाउनछे ।   

(3)  ''सधमधत" भन्नाले काययविधिको दफा 5 बमोशजमको म लयांकन तथा धसफाररस 
सधमधतलाई सम्झन ुपछय ।   

 

३.  ……………………….. । 
 

 

                                                           
 पविलो संशोिनद्वारा संशोधित । 
 पविलो संशोिनद्वारा थप । 
 

 पविलो संशोिनद्वारा शझवकएको । 
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४. उद्यमी छनौटको स चना : (१)  मन्रालयले प्रत्येक िषय अनसु ची १ को ढाूँचामा उत्कृष्ट उद्यमी राविय 
परुस्कार र उद्यमी राविय परुस्कारको आिेदन गनयको लाधग कशम्तमा एक्काइस (२१) ददनको म्याद 
ददई राविय स्तरको कुनै पधरकामा स चना प्रकाशन गनुय पनेछ।सो स चना आफ्नो िेिसाइटमा समेत 
प्रकाशन गनुय पनेछ।स चनामा दफा ६.१ िमोशजमको आिारिरु स्पष्ट खलुाउन ुपनेछ। 

 (१क)   उपदफा (1) बमोशजम प्रकाशशत स चना अनसुार आिेदन गनय काययविधिमा उशललशखत 
अन्य शतयका अधतररि आिेदकले श्रम स्िीकृधत धलई िैदेशशक रोजगारमा गई न्य नतम एक िषय 
विदेशमा काम गरी स्िदेश वफताय भएको र स्िदेशमा व्यिसाय सञ्चालन गरेको न्य नतम एक िषय प रा 
भएको िनुपुनेछ। 

(2)  छनौटका आिारिरुलाई िगीकृत गरी तयार गररएको म लयांकन स चकिरु अनसु ची-३ 
मा तोवकए बमोशजम िनुेछ। 

(3)  आिेदकबाट प्राप्त आिेदनमा कर चिुा/दाशखला प्रमाणपर अधनिायय पेश गनुय पनेछ।कर 
चिुा/दाशखला प्रमाणपर पेश नभएका आिेदनिरु स्ित: रद्द िनुेछन।् 

(४)  उपदफा (१) िमोशजम आिेदकिरुबाट प्राप्त कागजात तथा आिारिरुको छानविन, 
विश् लेषण र म लयांकन गरी सधमधतले मन्रालयलाई धसफाररश गनेछ।परुस्कारको लाधग अनसु ची-2 
मा उललेख भए बमोशजमको आिेदन फाराम भरी मन्रालयलमा दताय गराउन ुपनेछ। 

 

५. म लयाकंन तथा धसफाररश सधमधत : (1)  राविय सम्मान परुस्कारका लाधग छनौट गनय देिाय बमोशजमको 
छ सदस्यीय धसफाररस सधमधतको व्यिस्था गररएको छ ।  

(क)  सिसशचि, रोजगार व्यिस्थापन मिाशाखा,  

     श्रम, रोजगार  तथा सामाशजक सरुिा मन्रालय          संयोजक 

(ख)  मिाधनदेशक, बैदेशशक रोजगार विभाग     सदस्य 

(ग)  प्रधतधनधि,(रा.प.दद्व.शे्रणी), लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रिर्द्यन केन्र सदस्य 

(घ)  प्रधतधनधि, नेपाल उद्योग िाशणज्य मिासंघ     सदस्य 

(ङ)  उपसशचि (कान न), श्रम, रोजगार  तथा सामाशजक सरुिा मन्रालय  सदस्य 

(च)  उपसशचि, रोजगार समन्िय तथा स चना शाखा,  

 श्रम रोजगार तथा सामाशजक सरुिा मन्रालय         सदस्य सशचि 
 

(२) धसफाररश सधमधतको सशचिालयको रुपमा मन्रालयको रोजगार समन्िय तथा स चना 
शाखाले काम गनेछ ।  

                                                           
 पविलो संशोिनद्वारा थप । 


 पविलो संशोिनद्वारा संशोधित । 
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(३) धसफाररश सधमधतको सशचिालयमा आिश्यकतानसुार अधिकृत तथा अन्य कमयचारीिरु 
रिनेछन।् 

(४)   सधमधतले बैठकमा विषयसूँग सम्बशन्ित िेरका व्यशििरुलाई आमन्रण गनय सक्नेछ । 
  

६. छनौटको आिार : (1) उद्यमी परुस्कारको लाधग छनौट गदाय देिायका विषयिरुमा देिाय अनसुार 
100 प णायङ्कमा म लयांकन गररनेछ।  

 (क)  रोजगारी धसजयना       ३0 

 (ख)  प ूँजी लगानी       २० 

 (ग)  स्थानीय सािन, स्रोत र प्रविधिको प्रयोग    १0 

 (घ)  उत्पादन धनयायत गरेको       10 

 (ङ)  सामाशजक दावयत्ि बिन      १० 

      (स्थानीय स्तरमा आधथयक सियोग, जस्तै  

विद्यालय,कलेज च्याररटीमा योगदान) 
 (च)  िातािरण मैरी प्रवििी प्रयोग तथा प्रदषुण व्यिस्थापन   १० 

 (छ)  उद्यम संचालन गरेको भौगोधलक िेर    १० 

  (2) उद्यमी छनौट गदाय सम्भि भए सम्म सातिटै प्रदेशबाट न्यनुतम एक जना नछुट्ने 
गरी छनौट/धसफाररश गनुय पनेछ।  

  (3)  सधमधतले उपदफा (१) बमोशजमको म लयांकनका आिारमा एक जनालाई रु. एक लाख 
पचास िजार रकमको उत्कृष्ट उद्यमी राविय परुस्कार र बढीमा सात जनालाई जनिी रु. पचित्तर 
िजार रकमको उद्यमी राविय परुस्कारको लाधग धसफाररस गनेछ । 

  (4) ……………………………………………………।  

  (५) दफा ४ को स चना बमोशजम आिेदन गने उद्यमीिरुका आिेदनलाई दफा ५ बमोशजमको 
सधमधतले प्रारशम्भक म लयांकनबाट छोटो स ची (Short List) िनाउन सक्नछे।छोटो स चीमा परेका 
उद्यमीिरुको उद्यमको सधमधतका सदस्य िा तोवकएका प्रधतधनधिबाट स्थलगत धनरीिण गरी प्रधतिेदन 
धलन सवकनेछ।  

  (६) एक पटक परुस्कृत भइसकेको उद्यमीलाई कम्तीमा ५ िषयसम्म सोिी उद्योग, व्यिसाय 
उत्पादन र एउटै सेिा योगदानको लाधग पनु: परुस्कृत गररने छैन। 

  (७) धसफाररश सधमधतले उललेशखत म लयांकनका शतयिरुलाई आिार मानी अनसु ची - ४ 
िमोशजमको ढाूँचामा छनौटको लाधग धसफाररस गनेछ।  

                                                           
 पविलो संशोिनद्वारा थप । 

 पविलो संशोिनद्वारा संशोधित । 
 पविलो संशोिनद्वारा खारेज गररएको । 
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  (8) उपरोि सधमधतको धसफाररशका आिारमा मन्रालयले उत्कृष्ट/सम्माधनत उद्यमीलाई 
नगद परुस्कार तथा सम्मानपरद्वारा सम्माधनत गनेछ।  

6क.   विविि :  (१) यस काययविधिको दफा ६ को उपदफा (8) बमोशजम सम्माधनत िनुे उद्यमीलाई परुस्कार 
ग्रिण गनय आउूँदा जाूँदा अधिकृतस्तरको भ्रमण खचय मन्रालयले उपलब्ि गराउनेछ । 

(२) यस काययविधिमा अन्यर जनुसकैु कुरा उललेख भएतापधन दईु िा सो भन्दा बढी 
उद्यमीिरुले संयिु रुपमा सञ्चालन गरेको साझेदारी फमयको िकमा सञ्चालकिरुलाई संयिु रुपमा 
एउटा मार परुस्कार प्रदान गररनेछ। 

(३) मन्रालयले परुस्कार तथा सम्मान प्रदान गनय छनौट भएका उद्यमीको वििरण अद्यािधिक 
गरी साियजधनक गनेछ । 

6ख.   बािा अड्काउ  फुकाउ  तथा िेरफेर : मन्रालयले यस काययविधिको कायायन्ियनमा कुनै बािा व्यििान 
देशखएमा त्यस्तो बािा अड्काउ फुकाउन तथा अनसु चीमा आिश्यकतानसुार िेरफेर गनय सक्नेछ । 

 

७. खारेजी तथा बचाउ : विदेशमा काम गरी फकेका उद्यमी राविय सम्मान तथा परुस्कार व्यिस्थापन 
काययविधि, 207३ खारेज गररएको छ । उि काययविधि अनसुार भए गरेका काम यसै काययविधि 
अनरुुप भएको माधननछे। 

                                                           


 पविलो संशोिनद्वारा थप । 
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अनसु ची-१ 

(दफा 4 को उपदफा (1) सूँग सम्बशन्ित) 
 

िैदेशशक रोजगारीबाट फवकय एर स्िदेशमा उद्यम गरी बसेका उद्यमीलाई 

राविय सम्मान तथा परुस्कारको लाधग आिेदन ददने सम्बन्िी स चना 
 

प्रथम पटक प्रकाशशत धमधत:-     

िैदेशशक रोजगारीबाट फवकय एर स्िदेशमा उद्यम गरी राविय उत्पादन र रोजगारीमा योगदान गरररिेका 
उद्यमीिरुलाई उनीिरुको योगदानको कदरस्िरुप परुस्कृत गरी स्िरोजगारीलाई प्रोत्सािन गने उद्देश्यले प्रदान 
गररने परुस्कारका लाधग देिाय बमोशजमको योग्यता पगेुका नेपाली नागररकले "विदेशमा काम गरी फकेका 
उद्यमी राविय सम्मान तथा परुस्कार व्यिस्थापन काययविधि, 2076" को अनसु ची २ अनसुारको आिेदन फाराम 
भरी खामिन्दी गरी तपधसलमा उललेशखत कागजात सवित यो स चना प्रकाशशत भएको धमधतले २१ (एक्काइस) 
ददन (धमधत .............)  धभर  यस मन्रालयको रोजगार समन्िय तथा स चना शाखामा दताय गराउन िा स्क्यान 
गरी मन्रालयको इमेल ठेगाना ........ मा पठाउन ुिनु अनरुोि गररन्छ ।आिेदनको फाराम र सो सम्बन्िी 
काययविधि यस मन्रालयको िेिसाइट www...........  बाट download गनय सवकनछे। थप जानकारी लाधग 

www.......  िेनुयिनु िा फोन नं. .......... मा सम्पकय  गनुयिनु अनरुोि छ । 
 

 

पनुश्च:  विगत िषयिरुमा यस प्रकारको परुस्कारको लाधग आिदेन पेश गरेका तर परुस्कारको लाधग छनौटमा 
नपरेका उद्यमीिरुले समेत आिेदन ददन सक्नेछन ्।  

 

 

                                                           
 पविलो संशोिनद्वारा संशोधित । 
 

 

आिश्यक योग्यता 
अनसु ची फाराम २ साथ संलग्न गनुयपने कागजात   

( प्रधतधलवपको िकमा स्ियं प्रमाशणत गनुयपने ) 

 कायय धभसामा विदेश गई कशम्तमा १ िषय    

काम गरी फवकय एको, 
 िैदेशशक रोजगारीबाट नेपाल फकी व्यिसाय 

सञ्चालन गरेको न्य नतम १ िषय परुा भएको, 
 विगत 5 िषय धभर यस मन्रालयबाट  यस 

प्रकारको परुस्कार प्राप्त नगरेको ।  

 

1) नेपाली नागररकताको प्रधतधलवप, 

2) श्रम स्िीकृधतको प्रधतधलवप, 

३) धभसा सवितको रािदानीको प्रधतधलवप, 

४) व्यिसाय दताय प्रमाणपरको प्रधतधलवप, 

५) कर दताय प्रमाणपरको प्रधतधलवप, 

६) गत आ.ि. ......को करचिुा प्रमाणपरको प्रधतधलवप, 

7) यसअशघ परुस्कार प्राप्त नगरेको स्िघोषणा । 

mailto:info@moless.gov.np
http://www.moless.gov.np/
http://www.moless.gov.np/
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अनसु ची -2 

(दफा 4 को उपदफा (4) सूँग सम्बशन्ित) 
 

विदेशमा काम गरी फकेका उत्कृष्ट उद्यमी राविय सम्मान तथा परुस्कारको लाधग 

आिेदन फारम 

 

श्रीमान ्सशचिज्य , 
श्रम, रोजगार तथा सामाशजक सरुिा मन्रालय, 
धसंिदरिार, काठमाण्डौ ।  

 

मिोदय, 
म ............िषय  ............................... मलुकुमा िैंदेशशक रोजगारीमा रिी स्िदेश फवकय एको िुूँदा धमधत 
20   ।   ।   प्रकाशशत स चना बमोशजम देिायमा उशललशखत वििरण भरी यो धनिेदन पेश गरेको व्यिोरा 
अनरुोि गदयछु ।  

 

1. नाम थर: 

2. आमाको नाम: 

   बाबकुो नाम:  

3. िाजेको नाम: 

4. स्थायी ठेगाना: 

5. व्यिसाय गरेको ठेगाना: 

   (नागररकताको छाूँयाप्रधत संलग्न गनुय पनेछ) 
6. िैदेशशक रोजगारीमा गएको देशको नाम र बसेको अिधि क्रमश: 

  मलुकुको नाम    बसाइ अिधि 

क.  ..................    ....................  
ख.        ..................    ....................  
ग.        ..................    ....................  

 

7. विदेशमा रिदा गरेको कामको प्रकृधत/(वििरण) धसकेको सीप र ज्ञान: 

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

                                                           


 पविलो संशोिनद्वारा संशोधित । 
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8. रािदानी नं: 

   Departure र Arrival धमधत र Visa समेत देशखने गरी (रािदानीको छाूँयाप्रधत संलग्न गनुयपने) 
9. नेपालमा फकी शरुु गरेको व्यिसायको नाम: 

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

10. व्यिसायको दताय नं.: 

11. व्यिसाय दताय गरेको धमधत : 

(व्यिसाय दताय प्रमाणपरको छायाूँप्रधत संलग्न गनुयपने) 

12. व्यिसायको VAT/PAN नं.: 

13. आिेदक (संचालक) को PAN नं.: 

1४. उद्योगको प्रकृधत उललेख गनुयिोस । शचनो (√) लगाउनिुोस ्। 
(क) कृवष पशपुालन 

(ख) उत्पादन सम्बन्िी उद्योग 

(ग) प्रशोिन र प्यावकशजङ्ग 

(घ) िोटल तथा पययटन 

(ङ) अन्य:(उललेख गनुयिोस)् ……………. 

15. व्यिसायमा संलग्न रोजगारी संख्या: 

१6. उद्योग/ व्यिसायमा लगानी गरेको प ूँजी रकम:  

17. स्थानीय स्रोत सािन उपयोग गरेको भए के के उपयोग भएका छन ्सो समेत खलुाउन े(स्रोतको 

पररमाण ) ,................................................... 

18. उद्योग/व्यिसायमा प्रयोग िनुे कच्चा पदाथय र प्रविधि:- शचनो (√) लगाउनिुोस ्।   

(क)  सबै स्थानीय स्रोत सािन एिं कच्चा पदाथयको प्रयोग िनुे । 

(ख)  50 प्रधतशत िा सो भन्दा बढी स्थानीय स्रोत सािन एिं कच्चा पदाथयको प्रयोग िनुे।   

(ग)  50 प्रधतशत भन्दा कम स्थानीय स्रोत सािन एिं कच्चा पदाथयको प्रयोग िनुे । 

19. यदद धनयायतम लक उद्योग भए िावषयक कधत रकम बराबरको कुन बस्त ुधनयायत िनु्छ खलुाउन े
(रकम समेत उललेख गनुयिोस ्)  

( क)   धनयायत िनुे बस्तकुो वििरण:  ..................................................... 

(ख)  िावषयक धनयायत भएको बस्तकुो क ल रकम: ................................ 

(ग) क ल उत्पाददत बस्त ुमध्ये िावषयक रुपमा धनयायत िनुे बस्तकुो प्रधतशत उललेख गनुयिोस: 

शचनो (√) लगाउने   

(१) ६० प्रधतशत भन्दा बढी धनयायत िनुे गरेको 
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(२) 30 देशख ६० प्रधतशतसम्म धनयायत िनुे गरेको  

(३) 30 प्रधतशत भन्दा कम धनयायत िनुे गरेको । 

(विदेशी मलुकुमा धनयायत गरेको प्रमाण पेश गनुयपने) 

20. सामाशजक दावयत्ि बिन गरेको भए के कस्तो संस्थालाई कविले, कसरी र कधत रकम बराबरको 
योगदान गरेको िो नगद िा िस्तगुत खलुाउने (स्थानीय स्तरमा सामाशजक काययमा आधथयक/बस्तगुत 
सियोग, जस्तै: विद्यालय, कलेज, क्लब आददमा आधथयक योगदान) 

............................................................................................................. 
(योगदान गरेको पवुष्ट िनुे प्रमाण पेश गनुयपने । यदद िस्तगुत सियोग गरेको भए कधत रकम 
बराबरको सियोग गरेको िो सो खलुाउनपुने  ) 

 

21. िातािरण मैरी प्रविधि प्रयोग तथा प्रदषुण व्यिस्थापन गरेको भए के कस्तो प्रविधि कसरी प्रयोग 
भएको छ खलुाउने । 

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

 (िातािरण मैरी प्रविधि प्रयोग गरेको प्रमाण पेश गने ) 

22. उद्यम संचालन भएको स्थान देिायका मध्ये कुन  स्थानीय ति अन्तगयत पदयछ खलुाउनिुोस ्।  
शचनो (√) लगाउने   

(क) गाूँउपाधलका िेरधभर संचालन  

(ख) नगरपाधलका िेरधभर संचालन  

(ग) उपमिानगरपाधलका/मिानगरपाधलका िेरधभर संचालन 

नोट: आफुले उललेख गरेका विषयिरुको आिश्यकतानसुार पषु्ट्याइ गने कागजात संलग्न गनुयपनेछ । 

               धनिेदक 

िस्तािर ........................... 
नाम थर: 

ठेगाना: 
धमधत: 

सम्पकय  फोन नं.: 
इमेल: 

       संस्थाको छाप:            
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      अनसु ची -३ 

(दफा ४ को उपदफा (2) सूँग सम्बशन्ित) 
 

उद्यमी छनौट गने म लयांकनका स चक 

1. उद्यमी परुस्कारको लाधग 100 प णायङ्कमा म लयांकन गररनेछ । यसरी म लयांकन गदाय देिायका विषयिरुमा 
देिाय अनसुार म लयांकन गररने छ ।  

(क) रोजगार धसजयना        ३० 

 25 जना भन्दा माधथ             ३0 

 1६-2५ जनासम्म       २० 

 ६-1५ जनासम्म                  १० 

  ५ जनासम्म                5 

 

(ख) प ूँजी लगानी        २० 

1 करोड माधथ        २0 

51 लाखदेशख 1 करोडसम्म     १५ 

26 लाखदेशख 50 लाखसम्म      १० 

25 लाखसम्म         ५ 

 

(ग) स्थानीय स्रोत, सािन  र प्रविधिको प्रयोग      १0 

सिै स्थानीय स्रोत, सािन र प्रविधिको प्रयोग भएमा   १० 

50 प्रधतशत भन्दा िवढ प्रयोग भएमा          ५ 

50 प्रधतशत भन्दा कम प्रयोग भएमा            3 

 

                                                           
 पविलो संशोिनद्वारा संशोधित । 
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 (घ) उत्पादन धनयायत गरेको       10 

क ल उत्पादनको 60 प्रधतशतभन्दा बढी धनयायत िनु:े   १० 

क ल उत्पादनको 30-60 प्रधतशत सम्म धनयायत िनुे:     ५ 

क ल उत्पादनको 30 प्रधतशत  भन्दाकम धनयायत िनुे :    3 
 

(ङ) सामाशजक दावयत्ि बिन          १०  

    (स्थानीय स्तरमा सामाशजक काययमा आधथयक तथा िस्तगुत सियोग, जस्तै विद्यालय, कलेज, क्लब 
िा अन्य काययमा आधथयक योगदान) 

रु. १ लाख भन्दा बढी योगदान गनेलाई      १० 

रु. ५० िजारदेशख १ लाख सम्म योगदान गनेलाई      ५  

रु. 15 िजारदेशख 49 िजार सम्म योगदान गनेलाई      3 

 

(च) िातािरणमैरी प्रविधिको प्रयोग तथा प्रदषुण व्यिस्थापन    १० 

गणुस्तरीय िातािरणमैरी प्रविधिको प्रयोग गरेको भएमा      १० 

िातािरणमैरी प्रविधिको प्रयोग सामान्य गरेको भएमा       ५ 

 (छ) दगुयम एंि विकट िेर िा गाउूँ घरमा उद्योग स्थापना र व्यिसाय संचालन  10 

गाउूँपाधलका िेरधभर संचालन भएमा      10 

नगरपाधलका िेरधभर संचालन भएमा      ५ 

मिानगर/उपमिानगरपाधलका िेरधभर संचालन भएमा:    3   
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अनसु ची-४ 

(दफा 6 को उपदफा (7) सूँग सम्बशन्ित) 
 

उद्यमी छनौट तथा धसफाररस प्रधतिेदन 

 

श्रम, रोजगार तथा सामाशजक सरुिा मन्रालयको आ.ि. ............ को िावषयक काययक्रम अनसुार िैदेशशक 
रोजगारीबाट फवकय एर स्िदेशमै उद्यम गरेका उद्यमीिरुलाई परुस्कृत गने काययक्रमका लाधग मन्रालयबाट धमधत 
............ ............ मा प्रकाशशत स चना अनसुार दरखास्त ददएका आिेदकिरु मध्येबाट काययविधिको स चक 
अनसुार म लयांकन गदाय तपधसल िमोशजमका आिेदकिरुलाई परुस्कृत गने सधमधतबाट धसफाररस भएको छ । 

क) काययक्रमको नाम:- 

ख) स चना प्रकाशन धमधत:- 

ग) आिेदक संख्या:- 

घ) म लयांकन सधमधतको िैठक संख्या:- 

ङ) म लयांकन सधमधतबाट परुस्कारका लाधग धसफाररस भएका उद्यमीिरु:- 

 (उद्यमीको नामथर, ठेगाना, परुस्कार रकम, परुस्कारको नाम) 

 १. 

 २. 

 ३. 

 ४. 

 ५. 

 ६. 

 ७. 

 ८. 


