
 
 
 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश सयकाय 
प्रदेश नं. ५ 

बमूभ व्मवस्था, कृषष तथा सहकायी भन्त्रारम 
कृषष षवकास मनदेशनारम 

कृषष ऻान केन्त्र 

 

 
 

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

वेफसाईट : dang.akc.gov.np 

दाङ्ग 
 

स्थानीम तहको सहकामयभा कयाय खेती कामयक्रभ सम्फन्त्धी 
प्रस्ताव आह्वानको सूचना 

प्रथभ ऩटक प्रकाशशत मभमत : 2077/06/1५ 
 

कृषष ऻान केन्त्र , दाङ्गको  आ.व. २०७७ /७८ को  तऩमसर फभोशजभको स्वीकृत फाषषयक कामयक्रभभा सहबागी हनु  ईच्छुक 
आवेदकहरुरे आवश्मक कागजातहरु सषहतको प्रस्ताव  सूचना प्रकाशन बएको मभमतरे ३० ददन (२०७७/०७/१४ गते) मबर मस 
कामायरमभा ऩेश गनुयहनु सम्वशन्त्धत सफैको जानकायीको रामग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ। मस सम्फन्त्धी  थऩ जानकायी तथा 
आवश्मक भाऩदण्डका रामग मस केन्त्रको वेवसाईट dang.akc.gov.np वा molmac.p5.gov.np वाट स्थानीम तहको सहकामयभा 
कयाय खेती कामयक्रभ सञ्चारन कामयषवमध, 2076 (ऩषहरो संशोधन सषहत) डाउनरोड गयी प्राप्त गनय सषकनेछ । 

तऩमसर 
क्र.सं. कामयक्रभको नाभ अनदुानको सीभा आवश्मक कागजातहरु आवेदकको 

षकमसभ 

षवमनमोशजत फजेट 
(रु.राखभा) 

१ स्थानीम तहको 
सहकामयभा कयाय 
खेती कामयक्रभ 

न्त्मूनतभ १ हेक्टय य अमधकतभ 7 
हेक्टय सम्भ 

१. जग्गा बाडा प्रमत हेक्टय फढीभा रु 
६० हजाय 

२. उत्ऩादनका रामग ऩूवायधाय 
षवकासभा प्रमत हेक्टय कूर रागतको 
५० देशख ८५% वा फढीभा रु . ७५ 
हजाय  

स्थानीम तहको सहकामयभा कयाय खेती 
कामयक्रभ सञ्चारन कामयषवमध , 2076 
(ऩषहरो संशोधन सषहत)को  

अनसूुची ३ फभोशजभको मनवदेन 

अनसूुची २ फभोशजभका कागजातहरु 

अनसूुची ४ फभोशजभको प्रस्ताव 

अनसूुची ८ फभोशजभको स्थानीम तहको 
मसपारयश 

कृषक/कृषक 
सभूह/सहकायी/ 
कृषष पाभय   

99.2 

आवश्मक कागजातहरु: 

१. अनसूुची-३ अनसुायको मनवेदन 

२. अनूसूची-४ अनसुायको आमोजनाको प्रस्ताव 

३. नेऩारी नागरयकताको प्रभाशणत प्रमतमरषऩ 

४. जग्गा धनी य बाडाभा मरने कृषक वा कृषक सभूह वा पाभय फीचको सम्फशन्त्धत स्थानीम तहको योहफयभा सम्झौता 
गरयएको प्रमतमरषऩ 

५. जग्गा धनीको जग्गा धनी प्रभाण ऩरको प्रमतमरऩी 
६. खेती गने कृषक वा कृषक सभूह वा पाभयरे सम्झौता अवमधबय खेती गने प्रमतवद्धता ऩर  

७. बमूभषहन वा गयीफ कृषकको हकभा सम्फशन्त्धत वडा कामायरमको गयीव षकसानको मसपारयश ऩर । (ऩहाडभा ३ योऩनी 
वा तयाईभा ५ कठ्ठा बन्त्दा कभ जग्गा बएको वा ऩरयवायका सदस्म भध्म कोही ऩमन सयकायी सेवाभा नयहेको वा अन्त्म 
व्मवसामफाट भामसक १० हजाय बन्त्दा कभ आमआजयन बएको वा गयीव घयधूयी सबेऺणको ऩरयचम ऩरवाहक  ) 

८. अनूसूची-८ अनसुायको स्थानीम तहको मसपारयश ऩर 

ऩनुश्च् थऩ जानकायीको रामग मस कामायरमको सम्ऩकय  नम्फय 082-560130 भा वा सम्ऩकय  व्मशि कृषष प्रसाय अमधकृत 
श्री षवनोद सनुाय (पोन नं. 9868626343) राई सम्ऩकय  गनुयहनु अनयुोध छ । 

 

http://dang.akc.gov.np/

