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अमबमानभखुी  आर ुमभसन कामयक्रभ सवफन्त्धी  प्रस्ताि आह्वानको सूचना 
प्रथभ ऩटक प्रकाम्शत मभमत  ्2077/0७/०४ 

कृषि ऻान केन्त्र, दाङ्गको आ.ि. २०७७/७८ को स्िीकृत कामयक्रभ अनसुाय अमबमानभखुी आर ुमभसन कामयक्रभ सॊचारन गनुयऩने 
बएकोरे इच्छुक कृिक/पभय/ कवऩनी/कृिक सभूह/कृषि सहकायी सॊस्थाहरु /जरउऩबोक्ता समभमत/ प्रशोधन कताय/ म्शत 
बण्डायण सञ्चारक सॊस्थाहरुरे सूचना प्रकाम्शत बएको मभमतरे २१ ददन मबर ( मभमत २०७७ /०७/२४ गते मबर) मस 
कामायरमभा तऩम्शरको षिियण सषहत मनिेदन ऩेश गनुयहनु सवफम्न्त्धत सफैभा जानकायीको रामग मो सूचना प्रकाम्शत गरयएको छ। 
मस सवफन्त्धी  थऩ जानकायी तथा आिश्मक षिियणका रामग मस कामायरमको सूचनाऩाटी/िेबसाईट  dang.akc.gov.np फाट योड 
कोरयडोय / याजभागय रम्ऺत तथा  मभसन (आर ुय भकै िारी ) कामयक्रभ सञ्चारन कामयषिमध, २०७७ डाउनरोड गयी प्राप्त गनय 
सषकनेछ। रयत नऩगुेका िा वमाद नाघी प्राप्त हनु आएका प्रस्तािहरु छनौटका रामग सभािेश नहनुे व्महोया सभेत जानकायी 
गयाइन्त्छ । 

तऩम्शर, 
मस.नॊ. कामयक्रभ सञ्चारन गनय 

सषकने 
कृमाकराऩहरु 

न्त्मूनत्तभ 
भाऩदण्ड 

कामयक्रभ 
सञ्चारन हनुे 
ऺेर िा स्थान 

आिेदकको 
षकमसभ 

अनदुानको 
मसभा 

सॊरग्न गनुयऩने कागजातहरु 

१ 

 
 

आर ु
मभसन 
कामयक्रभ 

आर ुखेती 
खामन य िीउ 
उत्ऩादन 
सविन्त्धी 
कृमाकराऩहरु 
(अनसूुची-८ 
फभोम्जभ) 

एक कृिकरे 
कम्वतभा ३ 
कठ्ठा आर ु
खेती गरय एक 
करष्टयभा ५ 
हेक्टयभा खेती 
गयेको हनुऩुने 

दाङ्ग म्जल्राका 
सफै स्थामनम 
तहहरु  

एकर िा 
सॊमकु्त 

अनदुान 
प्रमत 
हेक्टय 
एक राख 
भार  

- अनसूुम्च ३अनसुायको ढाॉचाभा मनिेदन 

- नेऩारी नागरयकताको प्रमतमरऩी । 

- अनसूुम्च ४ फभोम्जभ षिस्ततृ प्रस्ताि, 
पभय/ कृिक सभूह/ कृषि सहकायीहरुको 
दताय प्रभाण ऩरको प्रमतमरषऩ । 

- जग्गाको स्िामभत्ि देम्खने कागजात, 
स्थाई रेखा नविय , भूल्म अमबिषृि कय 
दताय प्रभाण ऩरको प्रमतमरऩी ।  

- अनसूुम्च १० फभोम्जभ प्रमतििता ऩर । 

- सवफम्न्त्धत स्थामनम तहको मसपारयश ऩर 
- शैम्ऺक मोग्मता, तामरभ य अनबुिको 
प्रभाण ऩर । 

- िैदेम्शक योजगायिाट षपताय बएको 
प्रभाण ऩरको प्रमतमरषऩ ।  
 

 
ऩनुश्च् थऩ जानकायीको रामग मस कामायरमको पोन नॊ. ०८२-५६०१३० भा िा िागिानी षिकास अमधकृत श्री िारकृष्ण शाह 
(भो.नॊ. 9847825503) राई सवऩकय  गनुयहनु अनयुोध छ ।                                                   


