प्रदे श सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी िन्त्रालय
प्रदे श नं .१ मिराटनगर

प्रस्ताव आव््वान सम्िन्न्त्ि सूचना
प्रथि पटक प्रकान्शत मिमत २०७५/७/२७

यस िन्त्रालयको आ.व. २०७५/७६ को स्वीकृत वाषििक कायिक्रि अनुसार दे हाय ििोन्ििको कायिक्रि
सम्िन्न्त्ित ×कायिक्रि संचालन मनदे न्शका/कायिषवमि २०७५" ििोन्ििका शतिहरु पालना गरी कायािन्त्वयन गनि
गनि लामग यस प्रदे श नं.१ अन्त्तरगतका इच्छु क स्थामनय तह/सहकारी सं घ/सं स्था, व्यवसायीक सं घ/सं स्था,
/फिि/कम्पनी/मनिी उद्यिी/व्यवसायीहरुले यो सूचना प्रकान्शत भएको मिमतले ३० औं दन्न भन्त्र
कायािलय सियिा सम्िन्न्त्ित मनदे न्शका अनुसारको ढााँचािा प्रस्ताव दताि गनुि हुन आ्वान गररन्त्छ । साथै ररत
नपुगेका वा म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका प्रस्तावहरु छनौटका लामग सिावेश हुन नसक्ने व्यहोरा सिेत िानकारी
गराईन्त्छ ।

थप िानकारीका लामग भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी

िन्त्रालयको फोन नं.०२१…४७०११३, पशु

न्चषकत्सक श्री कुिार मसं ह खरी, िोवाईल नं. ९८५२०२१४२० िा सम्पकि राख्नु हुन वा िन्त्रालयको
वेभसाईड www.molmac.p1.gov.np िाट कायिक्रि कायािन्त्वयन मनदे न्शका/कायिषवमि डाउनलोड गरी थप
िानकारी मलन सक्नु हुनछ
े ।
कायिक्रि षववरण:
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अमिकति

प्रस्ताव पेश गनि सक्ने सम्भाषवत साझेदारहरु

साझेदारी रकि रु.
पशु ििशाला
मनिािण/सुिार
िंगरु तथा िाख्राको
दाना उद्योग स्थापना
मिन्ककङ्ग पालिर
स्थापना तथा सं चालन
पशुिन्त्य पदाथि

१

२

७५% वा िढीिा
मतन करोड

२०

सं घ/सं गठन, नीन्ि फिि, कम्पनी एवं
दतािवाला मनिी उद्यिी

७५% वा िढीिा

सहकारी सं स्था, व्यवसाषयक सं घ/सं गठन,

वा एक करोड प्रमत

नीन्ि फिि, कम्पनी एवं मनिी उद्यिी

दाना उद्योग
२

स्थामनय तह, सहकारी सं स्था, व्यवसाषयक

७५% वा िढीिा

सहकारी सं स्था, व्यवसाषयक सं घ/सं गठन,

१५ लाख प्रमत

नीन्ि फिि, कम्पनी एवं दतािवाला मनिी

मिन्ककङ्ग पालि

उद्यिी

७५% वा िढीिा

सहकारी सं स्था, व्यवसाषयक सं घ/सं गठन,

उत्पादन, षवषवमिकरण

१० लाख प्रमत

नीन्ि फिि, कम्पनी एवं दतािवाला मनिी उ

र ििाररकरण

पशुिन्त्य उद्योग

उद्यिी

नोट : सम्िन्न्त्ित कायिक्रि कायािन्त्वयन मनदे न्शका/कायिषवमिको अनुसूची ििोन्ििका कागिातहरु सं लग्न
गरे को हुन ु पनेछ ।
प्रस्ताव िुझाउन सक्ने कायािलयहरु:
१. भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी िन्त्रालय, प्रदे श नं. १ मिराटनगर
२. पशुपन्त्छी तथा ित्स्य षवकास मनदे शनालय, मिराटनगर
३. भेटेररनरी अस्पताल तथा पशु सेवा षवज्ञ केन्त्रहरु : झापा, िोरं ग, सुनसरी, पााँचथर, िनकुटा,
ु ासभा, उदयपुर र ओखलढुं गा
सं खव

