
 

कीर्तिपरु नगरपार्िका 
नगर कार्िपार्िकाको कार्ाििर् 

कृषि शाखा 
३ नं प्रदेश, नेपाि 

अनदुान कृषि कार्यक्रम सचंालनका लाषि आवेदन पेश िने सम्वन्धी सचूना 

प्रथम पटक सूचना प्रकासन र्मर्त २०७६/०५/२३ 
उपर्कु्त सम्वन्धमा र्स शाखाको आ.व.२०७६/०७७ को स्वीकृत बाषििक कार्िक्रम अनसुार नगरपार्िकाको आन्तररक श्रोत तथा नेपाि 
सरकारबाट प्राप्त सशति अनदुान अन्तगित तपशशि अनसुारका कार्िक्रम (बिि भरर र्बर्भन्न चौमार्सकमा संचािन हनेु सवै कार्िक्रमका िार्ग) 
संचािन गनुि पने भएकोिे कुनै एक वा एक भन्दा वढी कार्िक्रम संचािन गनि ईच्छुक समहु/सहकारी/कृिक/उद्यमी/कृषि फामि 
संचािकहरुिे तपशशि अनसुारका आवश्र्क कागजात संिग्न राखी र्ो सूचना प्रकासन भएको र्मर्तिे २० ददन अथाित र्मर्त २०७६ असोज 
१२  गते कार्ाििर् समर् र्भत्र ररतपवुिक र्स शाखामा र्नवेदन पेश गनि हनु र्ो सूचना प्रकासन गररएको छ ।थप जानकारीका िार्ग 
शाखाका कमिचारी अददर्त षवष्ट ९८६५०७६२७७, गणेश बहादरु थापा ९८५१२३३३५५ मोबार्िि नं मा सम्पकि  राख्न हनु जानकारी 
गराईन्छ ।  
तपशशिः  
क्र.स. अनदुानमा संचािन हनेु 

कार्िक्रम 
अनदुानको षववरण वजेट 

१ साना र्संचार्ि ममित 
संभार तथा र्नमािण 

कृिक समहु/सहकारी/ संस्था/उपभोक्ता र्सर्मर्त वा संस्थाको माग बमोशजम आवश्र्कता तथा 
सम्भाब्र्ता हेरी उशचत र्नर्मानसुार स्वीकृत बजे अनसुार अस्थार्ी वाधं, पैनी, छेकवार, कुिो 
ममित सधुार, संरक्षर होमपार्प, पोर्िथन पार्प, प्िाषष्टक पोखरी तथा पोखरी र्नमाणि, षवर्भन्न 
षकर्समका पानी ताने्न पम्पसेट थोपा र्संचार्ि प्रणािी स्प्री्गककिर र्संचार्ि आदीको र्नमाणि तथा 
व्र्वस्थापन गने ।  (प्रर्त र्ोजनाका िार्ग १ िाख ५० हजार भन्दा बढी रकमको अनदुान 
ददन नसषकने र उपभोक्तािे कम्तीमा १५%  िागत ब्र्होनुि पने)   

 
९ िाख 

२ ५०% अनदुानमा 
अगािर्नक फामि 
स्थापनाका िार्ग 
अनदुान ददने । 

व्र्वसार्ीक तरकारी खेती गनि चाहने र्वुा उद्यमी, कृषि समहु तथा सहकारीिाई अगािर्नक फामि 
(१ वटा) स्थापनाका िार्ग अनदुान ददने ।  

1 िाख 
९० 
हजार  

३ ५०% अनदुानमा कृषि 
सामाग्री षवतरण  

समहु सहकारी तथा कृिकको माग वमोशजम स्वीकृत वजेट अनसुार कृषि सामाग्री (र्सकेचर, 
स्प्री्गककिर, हजारी स्प्र ेआदी)  अनदुानमा उपिब्ध गरार्िने (३ पटक) 

१ िाख 
५ हजार 

४ 50%अनदुानमा 
हाईटेक प्िाषष्टक 
फामि स्थापना ।  

व्र्वसार्ीक तरकारी खेती गनि चाहने र्वुा उद्यमी, समहु तथा सहकारीिाई माग वमोशजम 
हाईटेक प्िाषष्टक टनेि (हार्िटेक फामि) २ वटा (प्रर्त  हार्िटेकका िार्ग रु ५० हजार 
अनदुान सहर्ोग गररने छ)  उपिव्ध गरार्ने ।  

१ िाख  

५ ५०%अनदुानमा 
प्िाषष्टक टनेि 
षवतरण 

समहु सहकारी तथा कृिकको माग वमोशजम स्वीकृत वजेट अनसुार अनदुानमा प्िाषष्टक टनेि 
(प्रर्त टनेिका िार्ग रु १० हजार का दरिे १० वटा) उपिव्ध गराईन।े  

१ िाख  

६ ५०%अनदुानमा 
हाईव्रीड जातको 
तरकारी वीउ षवतरण 
कार्िक्रम 

समहु सहकारी तथा कृिकको माग वमोशजम स्वीकृत वजेट अनसुार अनदुानमा तरकारी वीउ 
उपिव्ध गराईन।े   

७५ 
हजार 
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र्नवेदनसाथ पेश गनुिपने कागजातहरु  
 
१. व्र्शक्तको हकमा नेपािी नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रर्तर्िषप । 
२. सम्बशन्धत वडा कार्ाििर्को र्सफाररस । 
३. समहु/सहकारी/कृषि फामिको हकमा दताि प्रमाणपत्र, कर र्तरेको प्रमाणपत्र तथा िेखा परीक्षण प्रर्तवेदनको प्रर्तर्िषप एवं ५० प्रर्तसत 
अनदुान रकम ब्र्होने र्नणिर्सषहतको प्रर्तवद्धता पत्र । 
४. साना र्संचार्िको हकमा कृिक समहु/सहकारी/ संस्था/उपभोक्ता र्सर्मर्त वा संस्थािे मात्र माग र्नवेदन गनि सक्नेछन र र्सका िार्ग 
मार्थ ३ र ४ नं अनसुारका कागजात, माग गररएको र्संचार्िको प्रकार तथा १५ प्रर्तसत िागत ब्र्होने प्रर्तवद्धता पत्र ।  
५. प्िाषष्टक टनेि, अगािर्नक फामि स्थापना, हार्िटेक प्िाषष्टक टनेि र्नमािणका िार्ग प्रस्ताषवत जग्गाको षववरण (भाडाको जग्गाको हकमा 
भाडा र्िए/ददएको सम्झौता पत्र र ब्र्शक्तगत स्वार्मत्वको जग्गाको हकमा जग्गाधनी दताि प्रमाण पत्रको प्रर्तर्िपी) पेश गनुिपनि 
५. कार्िक्रम माग गदाि तोषकएको र्नवेदनको ढााँचामा (मार्थका १ देशख ७ नं सम्मका कार्िक्रम माग गने र्नवेदनको ढााँचा र्सैसाथ संिग्न 
रहेका छन) र्नवेदकिे र्नवेदन ददनपुने र र्नवेदन दस्तरु वापत रु १० नगदै जम्मा गनुिपने ।  

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

                                                                              (अददर्त षवष्ट)                                                            

                                                                                        कृषि षवकास अर्धकृत  

 

 

 

 


