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पर संखयणाः- २०७७/७८                                             मिमताः  २०७७/६/५ 
च.िं.-36 

 

षवियाः  कृषि मसचणइ योजिण मििणार् तथण ििात संभणरकण लणमि उपभोक्तण समिमत िठि ििे सम्िन्न्त्ि सूचिण । 
    

प्रस्ततु षवियिण यस कणयणालयको आमथाक विा २०७७/७८ को वणषिाक लक्ष अिसुणर तपमसल अिसुणरकण कृषि मसचणइ योजिण मििणार् तथण 
ििात संभणर ििे कणयाक्रि रहेको हुुँदण मसंचणई प्रभणि क्षेरकण इच्छुक कृिकहरुिणट ररत पूिाक िठि िररएको उपभोक्तण समिमतिणट दरखणस्त 
आह्वणिको लणमि यो सूचिण प्रकणन्शत िररएको छ ।  सूचिण प्रकणशि भएको मिमतले ३० ददि मभर (मिमत २०७७/७/५ ितेसम्ि) कणयणालय 
सियिण आवश्यक कणिजणतहरु संलग्ि रणखी आवेदि पेश ििा सून्चत िरणइन्त्छ। म्यणद िणघी वण ररत िपिुी प्रणप्त हिु आएकण मििेदि उपर 
कुिै कणरिणही हिुे छैि । यस सम्िन्त्िी थप जणिकणरीकण लणमि कणयणालयको Website: adokalikot.karnali.gov.np हेिा वण कणयणालयको 
टेमलफोि िं. ०८७४४०११८ िण सम्पका  ििा सषकिे छ ।  
तपमसल 
 

क्र.सं. आयोजिणको िणि, ठेिणिण रकि रु  

11.4.15.547 ठेग्ि मसचणइ पोखरी रणचलुी, मतलणिफुण-४ १० लणख 

11.4.15.548 तसुणरिलुण देन्ख सैिी मसंचणई कुलो, शभुकणमलकण-४  १० लणख 

11.4.15.549 मसिणइलण मसचणइ पोखरी, खणुँडणचक्र-२ १० लणख 

11.4.15.550 रेउिलुण मसचणइ पोखरी, शभुकणमलकण-४  १० लणख 

11.4.15.551 िोरुपणिी मसचणइ पोखरी, िहणवै-४  १० लणख 

11.4.15.552 कपरुखोलण मसचणइ पोखरी, खणुँडणचक्र-२  १० लणख 

11.4.15.554 िमुसकोट िलुखोलण देन्ख सणदवणरे मसचणइ कुलो, िहणवै-३  १० लणख 

11.4.15.555 िणमथवणडण मसचणइ पोखरी, मतलणिफुण-७  १० लणख 

11.4.15.557 ररटण मसचणइ कुलो, शभुकणमलकण-८  १० लणख 

11.4.15.559 चणपकणडे मसचणइ पोखरी, शभुकणमलकण-८ १० लणख 

11.4.15.561 छहट्िे मसचणइ योजिण, पलणतण-६  ५० लणख 

11.4.15.563 भेरेखोलण िणझघर सल्लीकणुँि हदैु भैसेिीिडण सम्ि मसचणई, िरहरीिणथ-४ अदेलण २५ लणख 

11.4.15.566 न्चप्लणपहणड देन्ख कुिमलयण किसणरी सम्ि मसचणइ कुलो, पलणुँतण-८ १५ लणख 

11.4.15.569 घटे्टिणड देन्ख खइुखेत सम्ि मसचणइ कुलो, पचणलझरर्ण-२  १० लणख 

11.4.15.572 दणहण तलसेरण मसचणइ कुलो, खणुँडणचक्र-६ २५ लणख 

11.4.15.578 तोरीखणिण जणइवोट मसचणइ योजिण,  शणन्िमरवेर्ी-१ र २ ५ लणख 

11.4.15.579 मछडेिी अम्तडण कृषि मसचणइ योजिण सणिीमरिेर्ी २  ५ लणख 

11.4.15.580 सिुणर खोलण पिणते मसचणइ योजिण, सणन्िमरिेर्ी-४ १५ लणख 
 

आवश्यक कणिजणत: 
 प्रस्तणमित मसंन्चत क्षेरको मसर, िध्य र पछुणर क्षेरकण कृिकहरु सन्म्िमलत उपभोक्तण समिमत िठि भएको मिर्ायको प्रमतमलषप, 
 सणिण तथण िझौलण मसंचणई मििणार् तथण ििात संभणर ििा मिददाष्ट षविरर् भररएको मििेदि, 
 उपभोक्तणहरुको तफा िणट कणरोवणरिण सहभणमितणकण लणमि आमिकणरीक प्रमतमिमि तोकेको मिर्ाय प्रमतमलषप र मतमिहरुको िणिररकतण प्रिणर् 

परको प्रमतमलषप, 
 सम्वन्न्त्ित स्थणिीय तहको मसफणररस पर, 

 
 
 
 

पूिश्च: उपभोक्तण समिमत िठि िदणा कणयणालयकण पदणमिकणरी र स्थणिीय तह वडण कणयणालयकण जिप्रमतमिमिहरुको रोहिरिण िैठक िस्ि ुपिे 
छ। कणयणालयकण पदणमिकणरीको अिपुन्स्थतिण िररएको मिर्ाय कणयणालयलणई िणिे हिेु छैि । 
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 ०८७–४४०११८  

पर संखयणाः- २०७७/७८                                            मिमताः  २०७७/६/५ 
च.िं.36 

 
षवियाः  कृषि ब्यवसणय प्रिर्द्ाि कणयाक्रििण प्रस्तणव आह्वणि संिन्न्त्ि सूचिण । 

    
प्रस्ततु षवियिण यस कणयणालयको आमथाक विा २०७७/७८ को िणषिाक लक्ष अिसुणर कृषि न्शक्षण अध्ययि िरेकण, मिदेशिणट 
फषका एकण यवुण, अपणङ्ग, एकल िषहलण, द्वन्त्द षपमडत र कोरोिण प्रभणमित यवुणहरुलणई स्वरोजिणर प्रदणि ििे कणयाक्रि रहेकोले 
कणमलकोट न्जल्लणकण इच्छुक लन्क्षत सिूह तथण िेरोजिणर यवुणहरुिणट प्रस्तणव आह्वणिकण लणमि यो सूचिण प्रकणन्शत िररएको छ 
।  सूचिण प्रकणन्शत मिमतले ३० ददि मभर (मिमत २०७७/७/५ ितेसम्ि) कणयणालय सियिण आवश्यक कणिजणतहरु सषहत 
मििेदि पेश ििा सून्चत िरणइन्त्छ। म्यणद िणघी वण ररत िपिुी प्रणप्त भएकण मििेदि उपर कुिै कणरिणही हिुे छैि । यस 
सम्िन्न्त्ि थप जणिकणरीकण लणमि कणयणालयको Website: adokalikot.karnali.gov.np हेिा वण कणयणालयको टेमलफोि िं. 
०८७४४०११८ िण सम्पका  ििा सषकिे छ ।  
 

आवश्यक कणिजणत: 
१. ब्यणवसणषयक योजिण (उद्यमिको अिभुव, ब्यवसणयको पररचय, कणयाक्रिको उदेश्य, संचणलि िररिे षक्रयणकलणप, षक्रयणकलणप 

अिसुणरको िजेट तथण ब्यन्क्तित योिदणि खलेुको आमथाक प्रस्तणव, कन्म्तिण ३ ििाको उत्पणदि योजिण, कच्चण पदणथाको 
आपमुता तथण उत्पणददत िस्तकुो मिषक्र योजिण आदी) सषहतको  प्रस्तणव । 

२. आिेदिकतणाको िणिररकतण प्रिणर् पर तथण शैन्क्षक योग्यतणको प्रमतमलपी । 
३. लन्क्षत ििाको पुँषहचणि खलु्िे िरी सम्िन्न्त्ित मिकणयिणट जणरी भएको प्रिणर् परको प्रमतमलषप । 
४. सम्िन्न्त्ित स्थणिीय तह वडण कणयणालयिणट िेरोजिणर यवुणको अवस्थण खलेुको न्शफणररि पर । 
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प.सं. २०७७/७८                                                                 मिमताः  २०७७/६/५ 
च.िं.36 

 
षवियाः  व्यणवसणषयक कृिककण लणमि कृषि यणन्त्रीकरर् कणयाक्रििण िेन्शिरी औजणर/उपकरर् िणि ििे सम्िन्न्त्ि सूचिण ।  

    
 
प्रस्ततु षवियिण यस कणयणालयको आमथाक विा २०७७/७८ को िणषिाक लक्ष अिसुणर व्यणवसणषयक कृिककण लणमि कृषि 
यणन्त्रीकरर् कणयाक्रििण िेन्शिरी औजणर/उपकरर्िण अिदुणि उपलब्ि िरणउिे कणयाक्रि रहेको हुुँदण कणमलकोट न्जल्लणकण 
इच्छुक ब्यणवमसयक कृिक/कृिक सिहु/कृषि सहकणरी संस्थणिणट आवेदि आह्वणिको लणमि यो सूचिण प्रकणन्शत िररएको छ । 
सूचिण प्रकणन्शत मिमतले ३० ददि मभर (मिमत २०७७/७/५ ितेसम्ि) कणयणालय सियिण आवश्यक कणिजणतहरु सषहत 
आिेदि पेश ििा सून्चत िरणइन्त्छ । म्यणद िणघी वण ररत िपिुी प्रणप्त भएकण मििेदि उपर कुिै कणरिणही हिुे छैि ।  यस 
सम्िन्त्िी थप जणिकणरीकण लणमि कणयणालयको Website: adokalikot.karnali.gov.np हेिा वण कणयणालयको टेमलफोि िं. 
०८७४४०११८ िण सम्पका  ििा सषकिे छ ।  
 

आवश्यक कणिजणत: 
1) संस्थण दतणाको प्रिणर् परको प्रमतमलपी । 
2) अिसूुची-२ अिसुणर पूर्ा मिवरर् भररएको मििेदि । 
3) सम्वन्न्त्ित स्थणिीय तह वडण कणयणालय वण कृषि मिकणस शणखणको मसफणररस पर । 
4) सहकणरी र िीन्ज फिाको हकिण ित आ.व. को संस्थणको लेखण पररक्षर् भएको प्रमतवेदि, कर वझुणएको वण कर छुट 

भएको भए सम्वन्न्त्ित कणयणालयको प्रिणर्को प्रमतमलपी ।  
5) अन्त्य आवश्यक कणिजणतहरु । 



कर्णाली कर्णाली   प्रदेश सरकणर प्रदेश सरकणर   
भमूि ब्यवस्थणभमूि ब्यवस्थण,,  कृषि तथण सहकणरी िन्त्रणलयकृषि तथण सहकणरी िन्त्रणलय  

कृषि मिकणकृषि मिकणस मिदेशिणलयस मिदेशिणलय  

  कृषि कृषि मिमिकणस कणयणालयकणस कणयणालय    
िणन्त्ििणन्त्ि,,  कणमलकोटकणमलकोट  

Email: adokalikot@gmail.com                           Web: adokalikot.karnali.gov.np        

 ०८७–४४०११८  

पर संखयणाः- २०७७/७८                                        मिमताः  २०७७/६/५ 
च.िं. 36 

 
षवियाः  प्रणङ्गणररक िल उत्पणदि प्रिर्द्ािकण लणमि प्रस्तणव आह्वणिको सूचिण । 

    
प्रस्ततु षवियिण यस कणयणालयको आमथाक विा २०७७/७८ को वणषिाक लक्ष अिसुणर प्रणङ्गणररक िल उत्पणदि प्रिर्द्ाि कणयाक्रि 
अन्त्तिात हरेक िोठ प्रणङ्गणररक िलको श्रोत अमभयणि कणयाक्रि रहेकोले कणमलकोट न्जल्लणको अिणामिक िििुण िणउुँ कणयाक्रि 
संचणलि भएको स्थणि र प्रणङ्गणररक कृषि उत्पणदि कणयाक्रि संचणलि भएकण अन्त्य स्थणिकण प्रणङ्गणररक खेतीिण संलग्ि वण 
प्रणङ्गिणररक खेती ििा चणहिे इच्छुक कृिक/सिूह/सहकणरी संस्थणिणट दरखणस्त आह्वणिकण लणमि यो सूचिण प्रकणन्शत िररएको छ 
। सूचिण प्रकणन्शत मिमतले ३० ददि मभर (मिमत २०७७/७/५ ितेसम्ि) कणयणालय सियिण आवश्यक कणिजणतहरु संलग्ि रणखी 
आवेदि पेश ििा सून्चत िरणइन्त्छ। कणयणालयले तोकेको िणपदण्ड अिसुणर भकणरो सिुणर तथण सिुणररएको िोठेिल/कम्पोष्ट 
खणडल मििणार् ििा प्रयणप्त जमिि िभएकण वण म्यणद िणघी वण ररत िपिुी प्रणप्त आिेदि उपर कुिै कणरिणही हिुे छैि । यस 
सम्िन्त्िी थप जणिकणरीकण लणमि कणयणालयको Website: adokalikot.karnali.gov.np हेिा वण कणयणालयको टेमलफोि िं. 
०८७४४०११८ िण सम्पका  ििा सषकिे छ ।  
 

आवश्यक कणिजणतहरु: 

1) संस्थण/फिा दतणाको प्रिणर् परको प्रमतमलपी । 
2) कृिक/कृिक सिूह/सहकणरीले  सूचिण अवमि मभर संरचिण मििणार्िण संलग्ि कृिक र मििणार् समिमत िठि ििे िणरे 

संस्थणित मिर्ायको प्रमतमलषप । 
3) मििणाररत मिवरर् भररएको आिेदि । 
4) सम्वन्न्त्ित स्थणिीय तह वडण कणयणालय/कृषि मिकणस शणखणको मसफणररस पर । 
5) उपभोक्तण/मििणार् समिमतकण पदणमिकणरीको िणिररकतण प्रिणर् परको प्रमतमलषप । 

 
 
 

 
 

पूिश्च: आवेदि पेश ििुा पूिा सिूह/सहकणरी संस्थणले मििणार् समिमत िठि तथण अन्त्य संस्थणित मिर्ाय िदणा कणयणालयकण 
पदणमिकणरी वण स्थणिीय तह कृषि मिकणस शणखणकण प्रणमिमिकको रोहिरिण िैठक िस्ि ुपिे छ।  

 
 
 



कर्णाली कर्णाली   प्रदेश सरकणर प्रदेश सरकणर   
भमूि ब्यवस्थणभमूि ब्यवस्थण,,  कृषि तथण सहकणरी िन्त्रणलयकृषि तथण सहकणरी िन्त्रणलय  

कृषि मिकणकृषि मिकणस मिदेशिणलयस मिदेशिणलय  

  कृषि कृषि मिमिकणस कणयणालयकणस कणयणालय    
िणन्त्ििणन्त्ि,,  कणमलकोटकणमलकोट  

Email: adokalikot@gmail.com                           Web: adokalikot.karnali.gov.np        
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षवियाः  षप्रफ्यणि प्रमिमिको कोल्ड स्टोर स्थणपिणकण लणमि प्रस्तणव आह्वणि को सूचिण । 
    
प्रस्ततु षवियिण यस कणयणालयको आमथाक विा २०७७/७८ को वणषिाक लक्ष अिसुणर षप्रफ्यणि प्रमिमिको कोल्ड स्टोर स्थणपिण 
तथण संचणलि ििे कणयाक्रि रहेको हुुँदण कोल्ड स्टोर संचणलिकण लणमि मिद्यतु सेवण उपलब्ि भएकण तथण सडक यणतणयणतको 
समुििण भएकण स्थणिकण फिा/कृिक सिूह/उत्पणदि सहकणरी संस्थणिणट दरखणस्त आह्वणिको लणमि यो सूचिण प्रकणन्शत िररएको 
छ । सूचिण प्रकणशि भएको मिमतले ३० ददि मभर (मिमत २०७७/७/०५ ितेसम्ि) कणयणालय सियिण आवश्यक 
कणिजणतहरु संलग्ि रणखी आवेदि पेश ििा सून्चत िरणइन्त्छ। म्यणद िणघी वण ररत िपिुी प्रणप्त हिु आएकण मििेदि उपर कुिै 
कणरिणही हिुे छैि । यस सम्िन्त्िी थप जणिकणरीकण लणमि कणयणालयको Website: adokalikot.karnali.gov.np हेिा वण 
कणयणालयको टेमलफोि िं. ०८७४४०११८ िण सम्पका  ििा सषकिे छ ।  
 
आवश्यक कणिजणत: 
 कणमलकोट न्जल्लणिण कोल्ड स्टोर स्थणपिणको औन्चत्य, वणली/िस्तकुो भण्डणरर् तथण िजणररकरर् योजिण सम्िन्न्त्ि षविरर् 

सषहतको मििेदि, 
 सडक षकिणरणिण कोल्ड स्टोर मििणार् तथण पणषका ङ्ग समुििणकण लणमि आवश्यक जमिि भएको हकभोि/स्वणमित्व खलेुको 

जग्िण िमि पूजणाको को प्रमतमलषप,  
 समिमतकण सदस्यहरुिणट कोल्ड स्टोर स्थणपिण तथण संचणलिकण लणमि अन्खतयणरी प्रदणि ििे सम्िन्न्त्ि मिर्ाय प्रमतमलषप र 

अन्खतयणरवणलणको िणिररकतण प्रिणर्-परको प्रमतमलषप, 
 सम्वन्न्त्ित स्थणिीय तहको मसफणररस पर, 

 
 
 



कर्णाली कर्णाली   प्रदेश सरकणर प्रदेश सरकणर   
भमूि ब्यवस्थणभमूि ब्यवस्थण,,  कृषि तथण सहकणरी िन्त्रणलयकृषि तथण सहकणरी िन्त्रणलय  

कृषि मिकणकृषि मिकणस मिदेशिणलयस मिदेशिणलय  

  कृषि कृषि मिमिकणस कणयणालयकणस कणयणालय    
िणन्त्ििणन्त्ि,,  कणमलकोटकणमलकोट  

Email: adokalikot@gmail.com                           Web: adokalikot.karnali.gov.np        
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षवियाः  उत्पणदि तथण उद्यिन्शलतण प्रिदािकण लणमि प्रस्तणव आह्वणि संिन्न्त्ि सूचिण । 

    
प्रस्ततु षवियिण यस कणयणालयको आमथाक विा २०७७/७८ को िणषिाक लक्ष अिसुणर िषहलण सहकणरी िणफा त उत्पणदि तथण 
उद्यि प्रवर्द्ािसङ्ग सम्िन्न्त्ित तपमसलकण कणयाक्रि संचणलि ििे कणयाक्रि रहेकोले कणमलकोट न्जल्लणकण इच्छुक िषहलण सहकणरी 
संस्थणिणट प्रस्तणव आह्वणिकण लणमि यो सूचिण प्रकणन्शत िररएको छ ।  सूचिण प्रकणन्शत मिमतले १५ ददि मभर (मिमत 
२०७७/६/२० ितेसम्ि) कणयणालय सियिण आवश्यक कणिजणतहरु सषहत मििेदि पेश ििा सून्चत िरणइन्त्छ। मिितिण यस 
प्रकृमतको अिदुणि सहयोि प्रणप्त ििरेकण आिेदिकतणालणई मिशेि ग्रणह्यतण ददइिे छ । म्यणद िणघी वण ररत िपिुी प्रणप्त भएकण 
मििेदि उपर कुिै कणरिणही हिु ेछैि । यस सम्िन्न्त्ि थप जणिकणरीकण लणमि कणयणालयको Website: adokalikot.karnali.gov.np 

हेिा वण कणयणालयको टेमलफोि िं. ०८७४४०११८ िण सम्पका  ििा सषकिे छ ।  
 

तपमसल 
 

क्र.सं. कणयाक्रि/षक्रयणकलणप इकणई पररिणर् रकि रु  

२.७.१५.५९९ 
िषहलण सहकणरी संस्थण िणफा त उत्पणदि तथण उद्यि प्रिर्द्ािकण 
लणमि घनु्म्त कोि पररचणलि 

संखयण ३ १० लणख 

२.७.१५.६०० िषहलण सहकणरी संस्थण िणफा त कृषि उद्यि प्रिर्द्ाि कणयाक्रि संखयण १ १० लणख 
 

आवश्यक कणिजणत: 
१. ब्यणवसणषयक योजिण (कणयाक्रिको पररचय, हणलको अवस्थण, संस्थणको अिभुव, कणयाक्रिको लक्ष तथण उदेश्य, संचणलि िररि े

षक्रयणकलणप तथण अपेन्क्षत उपलन्ब्ि, संचणलि िररिे षक्रयणकलणप अिसुणरको िजेट तथण संस्थणको योिदणि खलेुको आमथाक 
प्रस्तणव, कणया योजिण, कन्म्तिण ३ ििाको उत्पणदि योजिण, जिशन्क्त षविरर् तथण रोजिणरीकण अवस्थण, कच्चण पदणथाको आपूमता 
तथण उत्पणददत िस्तकुो मिषक्र योजिण, ऋर् पररचणलि आदी) सषहतको  प्रस्तणव । 

२. िषहलण सहकणरी संस्थण दतणाको प्रिणर् परको प्रमतमलपी । 
३. ित आ.ि.को लेखण पररक्षर् भएको प्रमतिेदि, कर चकु्तणको प्रिणर् पर को प्रमतमलषप, कर छुट भएको भए संिन्न्त्ित 

कणयणालयको प्रिणर् । 
४. सहकणरी संस्थणको तफा िणट कणरोिणरिण सहभणमितणकण लणमि आमिकणररक पदणमिकणरी तोकेको मिर्ाय प्रमतमलषप 
५. सम्िन्न्त्ित स्थणिीय तह वडण कणयणालयको न्शफणररि पर । 
 

 
 

 

पूिश्च: सहकणरी संस्थणले कणयाक्रि संचणलिकण लणमि सहभणमि छिौट,  आमिकणररक प्रमतमिमि तोक्िे तथण आिेदि पेश ििे 
सम्िन्न्त्ि मिर्ाय िदणा कणयणालयकण पदणमिकणरी/स्थणिीय तह कृषि मिकणस शणखणकण प्रणमिमिकको रोहिरिण िैठक िस्ि ुपिे छ।  

 


