प्रदे श सरकार

फोि ि॰ ०२१–४७१३०८

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी िन्त्रालय
पशप
ु न्त्छी तथा ित्सस्य षवकास निदे शिालय

फयाक्स ि ॰ ०२१–४७१९५८

भेटेरिनिी अस्पताल तथा पशु सेवा ववज्ञ

टोल फ्री ि. १६६०२१५२३००
Email: vhlsmorang@gmail.com

केन्द्र

Website : www.vhlsmorang.gov.np

प्रदे श ि. १

मोिङ्ग, वविाटनगि

प्रस्ताव आह्ववानको सूचना

सुचना न २/२०७८-०७९

प्रथि पटक प्रकामशत मिनतिः 20७८।०4।२२
प्रस्ताव पेश गिे अन्न्त्ति मिनत 20७८।०५।१९

यस बिज्ञ केन्त्रको आ.ि.207८/7९ को स्वीकृत िाषििक कायिक्रि अिुसार दे हाय ििोन्ििको कायिक्रि कायािन्त्वयिका लागग कृवि
व्यवसाय प्रबर्द्धन अनुदान काय्ववधध २०७६ (पहहलो संशोधि 2077) ले तोके विोन्ििका शतिहरु पालिा गरी साझेदारी गिि

ईक्छुक आवेदकहरुिाट यो सच
ु िा प्रकामशत भएको मिनतले 30औ ददनसम्म कायािलय सिय मभरिा प्रस्ताव दताि गिुि हुि यो
सुचिा प्रकामशत गररएको छ ।साथै ररत िपुगेका वा म्याद िाघी प्राप्त हुि आएका प्रस्तावहरु छिौटका लागग सिावेस हुि

िसक्िे व्यहोरा सिेत यसै सच
ु िा द्वारा िािकारी गराईन्त्छ ।थप िािकारीको लागग भेटेरिनिी अस्पताल तथा पशु सेवा बबज्ञ
केन्द्रको बबिाटनगि मोिड्डको फोन न. 021-471958 ि 021-47१३08 िा सम्पकि गिि हुि अथवा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा
सहकारी िन्त्रालय प्रदे श िं. १ को वेवसाईट www.molmac.p1.gov.np िाट कृवि व्यवसाय प्रबर्द्धन अनुदान काय्ववधध
२०७६(पहहलो संशोधि 2077)

डाउिलोड गरी थप िािकारी मलि सक्िु हुिेछ ।एउट्टै प्रकृनतका कायिक्रिका लागग भमु ि
व्यवस्था कृषि तथा सहकारी िन्त्रालय प्रदे श िं. १ वा सो अन्त्तगितका निकायहरुिाट अिुदाि प्राप्त गरे का व्यवसायी वा
संस्थाले ३ विि सम्ि अिुदाि प्राप्त गिे छै ि।प्रस्ताषवत कायिक्रििा न्त्यूिति २५% /रकि सम्िन्न्त्धत साझेदारले सहकायि
गिुप
ि िेछ।

ववशेि अनुिोध

➢ अनुदान संग सम्बन्न्द्धत तोककएको ढााँचा अनुसािको फमेटहरु सम्बन्न्द्धत स्थानीय तह तथा यस ववज्ञ
केन्द्रबाट उपलब्दर्दध गिाईनेछ ।

➢ सच
ु ना सम्बन्द्धी ववस्तत
ृ जानकािीको लाधग सम्पक्: बडेलाल यादव. पशु ववकास अधधकृत ९८४४२९२३१९

पाव्ती ललम्बु. अधधकृत छै ठौ मत्सस्य सेवा ९८४२१२६५२०

काय्क्रम ववविणः

प्रनत ईकाइ
मस.
ि.

अगधकति
कायिक्रिको िाि

ईकाई

पररिाण

उपलब्दद्ध हुिे
अिद
ु ाि रकि
रु. (लाखिा)

िाख्राको िह
ृ त्तर पकेट प्याकेि
कायिक्रि

२
३

िंगुर षवकास कायिक्रि
कृषि/पशु सहकारी संस्थाहरुको
सहकायििा व्यवसानयक पशु
पालि कायिक्रि

४
५

सहकारी संस्था िाफित कृबरि
गभािधाि प्रवद्िवि कायिक्रि

युवा लक्षित पशु षवकास कायिक्रि

कृषि व्यवसाय

प्रिद्िधि अिुदाि
कायिषवगध २०७६

प्रस्ताव पेश गिि सक्िे सम्भाषवत
साझेदारहरु

सँग सम्िन्न्त्धत
िुदा िं.

कािुि विोन्िि दताि भएका कृषि/

संख्या

१

१ २5

८४

पशप
ु ालििा आिद्ध सहकारी संघ/ संस्था,
िाख्रापालि व्यवसानयक संघ/संस्था, कृिक
सिूह/समिनत

संख्या

१

20

92

संख्या

१

२५

८३

संख्या

2

5

९४

संख्या

7

2

81

कािुि विोन्िि दताि भएका कृषि/

पशुपालििा आिद्ध सहकारी संघ/ संस्था,
कृिक सिूह/समिनत

कािुि विोन्िि दताि भएका कृषि/पशु सेवा
सम्िन्न्त्ध सहकारी संघ/संस्थाहरु, कृिक

सिूह/समिनत, गैर िाफािुलक संघ/संस्थाहरु
कािुि विोन्िि दताि भएका सहकारी
संस्थाहरु

मशिीत वेरोिगार, एक्कल िहहला/दमलत/
िििानत र षपछडडएको वगि, सम्िन्न्त्धत
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सािुदानयक वि वा सहकारी

संस्था िाफित घाँसको श्रोत केन्र्द
स्थापिा

७
८

गौशालाहरुिा प्राङ्गाररक िल
उत्सपादि तथा प्रशोधि

ित्सस्य िसिरी स्थापिा तथा
व्यवस्थापि

९

पुरािो/न्िणि िाछा पोखरी ििित
तथा स्तर उन्त्िती

षवगयिा तामलि प्राप्त युवा, वैदेमशक
रोिगारिाट फर्किएका युवा

संख्या

1

3

57

संख्या

२

7

82

संख्या

२

5

४३

कािि
ु विोन्िि दताि भएका दताि भएका
सािुदानयक वि वा सहकारी संस्था

सहकारी संस्था,नििी फिि, कम्पिी,
सुचिा प्रकाशि हुि अगावै प्रचमलत कािूि
ििोन्िि दताि भएका सहकारी सस्था,
व्यवसानयक कृिक सिूह/समिनत, कम्पिी,
फिि, निन्ि व्यवसानयक/उद्यिी

हे क्टर

५

२

44

सच
ु िा प्रकाशि हुि अगावै प्रचमलत कािि
ू
ििोन्िि दताि भएका सहकारी सस्था,
व्यवसानयक कृिक सिूह/समिनत, कम्पिी,
फिि, निन्ि व्यवसानयक/उद्यिी

प्रस्तावका साथ संलग्न हुनु पने कागजातहरुः
१

रु १० को हुलाक हटकट टाँस गररएको तोर्कएको ढाँचा ििोन्ििको आवेदि पर ।

2

ब्दयन्क्तगत फििको हकिा रु. १०० तथा संस्थागत आिेदिको हकिा रु. २०० रािश्व नतरे को रमसद।

३

आवेदकको िेपाली िागररकता प्रिाणपरको प्रनतमलषप ।

४

कायिक्रि संचालिका लागग तोर्कएको ढाँचा ििोन्ििको प्रस्ताषवत कायियोििा।

५

कायिक्रि कायािन्त्वयि स्थलको िग्गाको स्वामित्सव दे खखिे कागिातको प्रनतमलषप ।(धिी पि
ु ाि र िालपोत नतरे को रमसद )

६

मलििा मलएको िग्गाको हकिा कन्म्तिा १० विि अवगधको करारिािा वा सम्झौता पर ।

७

प्रचमलत कािुि ििोन्िि आगधकारीक निकायिा संस्था /फिि/ व्यवासाय दताि /िषवकरण र पाि/भ्याट दताि प्रिाणपरको प्रनतमलषप ।

८

सिुह/समिनत/सहकारीको हकिा समिनतको निणियको प्रनतमलषप ।

९

अनघल्लो आ.व.को लेखा पररिणको प्रनतवेदि र कर चक्
ु त्ता प्रिाणपरको प्रनतमलषप ।

१०

लागत साझेदारी गिे प्रनतिद्वता पर.

११

षवगत ३ विििा प्रस्ताषवत कायिक्रिको लागग अिद
ु ाि िमलएको स्वघोिणापर

१२

स्थानिय तहको पशुपन्त्छी शाखाको मसफाररस पर

१३

कायिषवगधिा उल्लेख भए अिस
ु ारका थप कागिातहरु िाग भए ििोन्िि ।

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

(कायािलय प्रिुख)
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