कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ्गको सच
ू ना
प्रथम पटक प्रकाशित शमतत २०७६∕०७∕२२
यस केन्द्रको आ.व. ०७६/०७७ को स्वीकृत वार्षिक कायिक्रम अनुसार प्रधानमन्द्री कृर्ष आधुननकीकरण पररयोजना
अन्द्तरगत पुराना र नयााँ पकेट/व्लक कायिक्रम दे हाय वमोजजमको संख्यामा संन्द्चालन गररने भएको हुाँदा इच्छुक
कृषक समह
ू ∕कृर्ष सहकारी∕ कृर्ष फमि/ कृषक उद्यमीले तपससल वमोजजमका आवश्यक कागजात सहहत समनत
२०७६∕०८∕२१ गते सम्ममा कृर्ष ज्ञान केन्द्र, दाङ्गमा प्रस्ताव पेश गनह
ुि ु न सम्वन्द्धीत सवैको जानकारीका लागग

यो सूचना प्रकासशत गररएको छ।म्यादसभर वा ररतपूवक
ि नआएका प्रस्ताव उपर कुनै कारवाही नहुने व्यहोरा
समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराईन्द्छ । ननवेदनको ढााँचा, आयोजना प्रस्तावनाको ढााँचा, पकेट/व्लकको
मापदण्ड र व्यवसानयक खेनतको मापदण्ड यस केन्द्रको वेव साईट dang.akc.gov.np बाट डाउन लोड गरी प्राप्त
गनि सककनेछ ।
तपशसल
1)

ननवेदन ।

2)

आयोजनाको प्रस्तावना ।

3)

योजना/कायिक्रम माग सम्वजन्द्ध ननणियको प्रनतसलर्प ।

4)

कृषक समूह/कृर्ष सहकारी/ननजी फमि दताि प्रमाण परको प्रनतसलपी ।

5)

कृर्ष सहकारीको हकमा लेखा पररक्षण प्रनतवेदन र कर चक्
ु ता प्रमाण परको प्रनतसलपी ।

6)

ननजी फमिको हकमा कर चुक्ता प्रमाण परको प्रनतसलपी ।

7)

जग्गा धनन पूजािको प्रनतसलपी ।

8) जग्गा भाडामा सलएको भए सम्झौता पर र जग्गा धनीको पुजािको प्रनतसलपी ।
9)

खेती गने कृषकले सम्झौता अवगधभर खेती गने प्रनतबद्धता पर ।

10) सम्बजन्द्धत वडा कायािलयको ससफाररस पर ।
11)सम्बजन्द्धत गापा/नपा/उमनपा कृर्ष शाखाको ससफाररस पर ।
12)पुरानो पकेट/व्लक संचालक ससमनत पूनगिठनको ननणिय प्रनतसलर्प ।
कार्यक्रम षििरण
१. दाङ्ग- परु ाना पकेट संख्या ६, नयााँ पकेट संख्या ११, परु ाना व्लक संख्या २ र नयााँ व्लक संख्या ६ ।
२. प्यठ
ू ान- परु ाना पकेट संख्या १७, नयााँ पकेट संख्या १०, परु ाना व्लक संख्या २ र नयााँ व्लक संख्या ३ ।
नोट- परु ाना पकेट/व्लक संचालक सशमततको हकमा ३ ििय परु ा नभएको हुनप
ु नेछ ।
थप जानकारीका लागग यस केन्द्रका सहायक सूचना अगधकारी श्री कफतम
ुि ान चौधरी ९७५८००१९३८ संग सम्पकि
राख्नुहुन ।

