
 
 
 

 

 

प्रदशे सरकार 

लुम्विनी प्रदशे 

भमू्ि व्यिस्था, कृम्ि तथा सहकारी िन्त्रालय 

कृम्ि म्िकास म्नदशेनालय 

कृषि ज्ञान केन्द्र 

 ०८२-५६०१३०/५६००२५   
ईभेर: akcdang@gmail.com 

वेफ साईट : dang.akc.gov.np 

दाङ्ग 

 
 

अभबमानभखुी रसनु/प्माज कामयक्रभ सम्फन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना 
प्रथभ ऩटक प्रकाशित भभभत् २०७७/०६/२९ 

कृषि ऻान केन्र, दाङको आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत कामयक्रभ अनसुाय अभबमानभखुी रसनु/प्माज भभसन कामयक्रभ सॊचारन गनुयऩने 
बएकोरे इच्छुक कृिक/पभय/कम्ऩनी/कृिक सभूह/कृषि सहकायी सॊस्थाहरुरे सूचना प्रकाशित बएको भभभतरे २१ ददन भबत्र (भभभत 
२०७७/०७/१९ गते भबत्र) मस कामायरमभा तऩशिरको षववयण सषहत भनवेदन ऩेि गनुयहनु सम्फशन्धत सफैभा जानकायीको राभग मो 
सूचना प्रकाशित गरयएको छ। मस सम्फन्धी  थऩ जानकायी तथा आवश्मक षववयणका राभग मस कामायरमको सूचनाऩाटी/वेबसाईट  

dang.akc.gov.np फाट भनवेदन/प्रस्ताफ (ढाॉचा) य कृषि तथा ऩिऩुन्छी सम्वन्धी अभबमानभखुी भभसन कामयक्रभ सञ्चारन कामयषवभध , २०७६ 
डाउनरोड गयी प्राप्त गनय सषकनेछ।  रयत नऩगुेका वा म्माद नाघी प्राप्त हनु आएका प्रस्तावहरु छनौटका राभग सभावेि नहनुे व्महोया 
सभेत जानकायी गयाइन्छ । 

तऩशिर 

(क) कामयक्रभ्- अभबमानभखुी रसनु/ प्माज कामयक्रभ । 

(ख) कामयक्रभ सञ्चारन  

हनुे ऺेत्र्- फफई गा.ऩा/ िान्तीनगय गा.ऩा/दॊ भगियण गा.ऩा/तरुसीऩयु उ.भ.न.ऩा. वडा नॊ. ११ य १२  

(ग) वारी्- रसनु/ प्माज । 

(घ) भाऩदण्ड  ्

क्र.
सॊ. 

षववयण 
न्मूनतभ 
ऺेत्रपर 

अभधकतभ अनदुान 
यकभ रु. 

अनदुान उऩरब्ध 
हनुे कृमाकराऩहरु 

आवश्मक कागजातहरु 

१ कृिक एकर 
वा सॊमकु्त 

३० 
कठ्ठा 

कुर रागतको ७५% 

वा 
फढीभा रु. एक राख 

वीउ/ बण्डायण/ 
भसॊचाई तथा 
अन्म खेती 
कामयको राभग 
प्रमोग हनुे 
उऩकयण खरयद 
। 

- भनवेदन  

- अनसूुची ४ अनसुायको षवस्ततृ कामयमोजना, भडजाइन 
तथा रागत अनभुान  

- कृषि पभय/ कृिक सभूह/ कृषि सहकायीहरुको हकभा 
दताय य नषवकयण बएको प्रभाण ऩत्र प्रभतभरऩी  

- नागरयकताको प्रभाण ऩत्रको प्रभतभरऩी  

- सम्फशन्धत स्थानीम तहको भसपारयि 

- जग्गाको स्वाभभत्व देशखने प्रभाण ऩत्रको प्रभतभरऩी 
बाडाभा भरएको बए कयाय सम्झौताको प्रभतभरऩी  

- स्थामी रेखा नॊम्वय(PAN), कय चकु्ता -प्रभाण ऩत्र, भूल्म 
अभबवषृि कय (VAT)दताय प्रभाण ऩत्रको प्रभतभरऩी 

- प्रस्तावको प्रभतविता ऩत्र (साॉझेदायी यकभ दोहोयो 
अनदुान उऩरब्ध नबएको) 

२ कृषि पभय/ 
भनजी उद्योग/ 
कम्ऩनी 

६० 
कठ्ठा 

कुर रागतको ७५% 

वा 
फढीभा रु. दईु राख 

३ कृिक 
सभूह/ कृषि 
सहकायी 
सॊस्था 

३०० 
कठ्ठा 

कुर रागतको ७५% 

वा 
फढीभा रु. दि राख 

ऩनुश्च् थऩ जानकायीको राभग मस कामायरमको पोन नॊ. ०८२-५६०१३० भा वा वागवानी षवकास अभधकृत श्री वारकृष्ण िाह 
(भो.नॊ. ९८४७८२५५०३) राई सम्ऩकय  गनुयहनु अनयुोधछ । 


