�ा�ा�रक मल अनुदान (िजल्लास्) कायर्�व�, २०७२
(नेपाल सरकार मा.मन्�ीस्तरवाट �म�२०७२।०२।05 मा स्वीकृ)

�स्तावनाः
�ाङगा�रक कृ�षलाई �वधर्न गन� उे
� श्य अनुरु.व.२०६८/६९ दे िख स्वदेशमा उत्पा�दत �ा�ा�र
मलमा कृ�ष साम�ी कम्पनी �ल�मटेड माफर्त कृ�ष �वकास मन्�ालयवाट अनुदान उपलब्ध गराउ
कायर्�म स�ा�लत छ  कृ�ष साम�ी कम्पनी �ल�मटेडवट �ा�ा�रक मल अनुदानमा �व�� �वतरणको
अवस्था दृ��गत गदार् अपेक्षाकृत रुपमा कृषकस्तरमा �व���वतरण हुन नसकेको तथा �व�भ�

�ा�ा�रक मलहरुको लागत मूल्य फरक हुने हुँदा �ा�ा�रक मल उत्पादकहरुले अनुदानको कायर्
समान रुपमा सहभागी हुन नपाएको समेत देिखएको छ । अतः स्थानीयसरमा िजल्ला कृ�ष �वकास
कायार्लयहरु माफर्त �ा�ा�रक मल अनुदान कायर्�म स�ालन गनर् स�कएको खण्डमा कृषकहरु
वमोिजम गुणस्तर�य �ा��रक मलको �व�� �वतरण हुने, यथाथर् �व��को आधारम अनुदान �वाह भई
सरकार� अनुदानको अ�धकतम् सदुपयोग हुने एवम् स्थानयस्तरमा स�ा�लत �ा�ा�रक मल उ�ोगहर
समेत फस्टाउन सक्ने महशुस गर� कृ�ष �वकास मन्�ालयले यो कायर्�व�ध वनाई लागू गरेको

प�रच्छे-१
�ारिम्भ
१. संिक्ष� नाम र �ारम (१) यस कायर्�व�धको नामæ�ा�ा�रक मल अनुदान (िजल्लास्) कायर्�व�,
२०७२Æ रहे को छ ।
(२) यो कायर्�व�ध तुरुन्त �ारम्भ हुन
२. प�रभाषाः

�वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�ध,

(क) "�नद� िशका" भ�ाले "�ा�ा�रक मल अनुदान �नद� िशका, २०६८ (सं शोधन स�हत)" भ�े सं झनु
पदर्छ 
(ख) "मल वा �ा�ा�रक मल" भ�ाले नेपालमा उत्पादन भई �ाङगा�रक तथा जै�वक मल �नयमन
कायर्�व�ध२०६८ (सं शोधन स�हत) अनुरुप दतार् भएको �ा�ा� मल सं झनु पदर्छ 
(ग) "स�म�त" भ�ाले मल आपु�त् तथा 
र
�वतरण ब्यवस्थापन स�म�त संझनु पदर
(घ) "मन्�ाल" भ�ाले कृ�ष �वकास मन्�ालय संझनु पदर्छ
(ङ) "कायार्ल" भ�ाले िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लय संझनु पदर्

(च) "उ�ोग वा उत्पाद" भ�ाले �ा�ा�रक तथा जै�वक मल �नयमन कायर्�व�,२०६८ (सं शोधन
स�हत) अनुरु दतार् भएको �ा�ा�रक मल उ�ोग भ�े संझनु पदर्छ
(छ) _ "�व�ेता" भ�ाले मल उ�ोग/उत्पादक वा मल आप�तर्कतार्ले खडा गरेको �डलर वा �व�ेत
भ�े सं झनु पदर्छ 

प�रच्छे-२
अनुदान �वतरण ब्यवस्थापन सम्ब
३. मल आपू�त् तथा 
र
�वतरण ब्यवस्थापन स�म� (१) िजल्लास्तरमा मलको �नय�मत आ�तर, �वतरण
तथा अनुगमन गनर् देहाय बमोिजमको मल आप�तर् तथा �वतरण ब्यवस्थापन स�म�त रहन
(क) �मुख िजल्ला अ�धकार�

सं योजक

(ख) स्थानीय �वकास अ�धकार

सदस्

(ग) �मुख, िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्

सदस्

(घ) अगुवा कृषक/कृषक समुहको ��त�न�ध (एकजना म�हला स�हत २ जना)

सदस्

(ङ) �मुख, कृ�ष साम�ी कम्पनी �ल�मटे

सदस्

(च) मल �न�रक्, िजल्ला कृ� �वकास कायार्लय

सदस्-सिचव

(२) खण्ड (च) बमोिजम मल �न�रक्षक नतो�कएको िजल्लामा सम्बिन्धत िजल ्ला कृ�ष
कायार्लयको �मुखले तोकेको अ�धकृतले स�म�तको सदस-सिचवको कायर् सम्पादन गनुर् पन
(३) उपदफा (१) बमोिजमको स�म�तको वैठक आवश्यकतानुसार वस्नेछ
(४) स�म�तको वैठकमा स�म�तले सम्बिन्धपदा�धकार�लाई आमन्�ण गनर् सक्ने
(५) स�म�तले स्थानीय स्तर मल �वतरणको मापदण्ड एवम् �व���वतरण �कृया �च�लत
नीयम/कानूनको प�रधी भी� रह� �नधार्रण गनर् सक्ने
(६) स�म�तले वैठकको कायर्�व�ध आफ� �नधार्रण गन�छ
४. स�म�तको काम, कतर्ब्य तथा अ�धका (१) स�म�तको काम, कतर्व्य तथा अ�धकार देहाय वमोिज
हुनेछः
(क) िजल्लामा �कसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराईने मलको प�रमाणको आधारमा क्षे� �नधा
गन� । िजल्लाभर मल �वतरण गनर् नस�कने वा आवश्यक नपन� भई के�ह क्षे�मा
�ा�ा�रक मलको �व���वतरण गदार् �ा�ा�रक कृ�ष उत्पादन क्, ब्यवसा�यक कृ�ष उत्पाद
क्षे� र गाईवस्तु वा पशु पालन कम भएको क्षे� वा माटोको उवर्राशि� कम भएको र
कारणले �व��एको माटो (degraded soil) भएको क्षे�लाई �ाथ�मकता �दईनेछ
(ख) मापदण्ड बमोिजमको मल �वतरण भ/नभएको य�कन गर� न्यून गुणस्तरको मल उत्पादन
�वतरण गन� फमर/ब्यवसायलाई कानून अनुसार कारवा�हका ला�ग सम्बिन्धत �नकायल
�नद�शन �दने ।

(ग) मलको सुलभ आपु�त् तथा 
र
�वतरण ब्यवस्थाको ला�ग िजल्ला कृ�ष �व कास कायार्ल
आवश्यक सहयोग तथा �नद�शन �दने 
(घ) अनुदान �वतरण सम्बिन्ध आवश्यक काम /गराउने ।
(ङ) अनुदा�नत �ा��रक मलको �व���वतरणमा अपचलन भएको अवस्थामा आवश्य क कानून
कायर्वा�हका ला�ग स्थानीय �शासन तथा अन्य सम्ब� �नकायमा जानकार� गराउ

प�रच्छे-३
अनुदान कायर्�
५. अनुदान उपलब्ध गराईने आधार (१) यस कायर्�व�ध वमोिजम �दान ग�रने अनुदानको �योजनको
ला�ग �ा�ा�रक मलमा दे हाय वमोिजमको मापदण्ड पुरा भएको हुनुपन�छ
(क) नेपालमा उत्पादन भई �ाङगा�रक तथा जै�वक मल �नयमन कायर्�व, २०६८(सं शोधन
स�हत)बमोिजम दतार् भएको 
(ख) मलको वोरा वा प्याकेजमा ब्यापा�रक ना(Trade Name) उल्लेख भएको 
(ग) मलको उत्पादन र खपत ग�रसक्नु पन� �म, ब्याच नम्वर र तौल ��रुपमा देिखने ग
सुरिक्षत रुपमा प्या�क� गरे
(घ) मलमा पाईने पोषकतत्वको मा�ा �त्येक प्या�क�मा उल्लेख गरे
(ङ) स�म�तले तोके बमोिजमको अन्य आधार पुरा गरेको 
६. मल �व�� �वतरण �व�धः (१) यस कायर्�व�ध बमोिजमको अनुदान िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लय
�सफा�रसमा कृषकहरुलाई उपलब्ध गराईने �ा�ा�रक मलमा �दान ग�रने छ
(२) �ा�ा�रक मल अनुदानका ला�ग िजल्लामा �ा� हुन वजेटका आधारमा कायार्लयले अनुदानमा
�व�� गन� मलको प�रमाण �नधार्रण गर� सूचना �वाह गन�छ 
(३) उपदफा (२) बमोिजमको सूचनाको आधारमा कृ�ष �वकास मन्�ालयबाट मल उत्पादन गन
अनुम�त �ा� गरे का �ा�ा�रक मल उत्पाद, �व�ेता वा �डलरहरुले आफ ले उपलब्धगराउने
मलको मा�ा, गुणस्तर र मल्य समेत खुलाई दफा (५) मा उल्लेिखत आधारहरु पु� � हुन
कागजात स�हत माटो व्यवस्थापन �न द�शनालयमा �नवेदन �दनुपन�छ । �नवेले कुन कुन
िजल्लामा मल �ब�� गन� केन् � वा �डलर छन् सो को नाम र रिज�डर् नम्बर स उल्लेख
गर� �नवेदन �दन सक्नेन् । �नवेदकहरुले िजल्ला�भ� आफ १ भन्दा बढ� �ब�� केन्� व
�डलर भए �तनको समेत �ववरण �नवेदनमा खुलाउनु पन�छ ।

(४) उ�ोग रहे को िजल्ला भन्दा वा�हरका िजल्लाहरुमा उ�ो�गहरुले उ�ोग रहेको िजल्लाको
कृ�ष �वकास कायार्लयवाट �ववरणहरु �मािणत गर� लैजान सक्ने छन
(५) उपदफा (३) वमोिजम पनर् आएक �नवेदन उपर जाच
ँ वुझ गर� दफा (५) वमोिजमको आधार
पुरा गरे को पाईएमा माटो व्यवस्थापन �न द�शनाले मल आपू�त्कतार्को रुपमा स
र
कृत गर�
अनुदा�नत �ा�ा�रक मलको आपू�त् तथा 
र
�व�� �वतरणमा सहभागी हुन पाउने उत्पाद,
�व�ेता वा �डलरहरुको सूची तयार गर� �व�भ� उत्पा, �व�ेता वा �डलरहरुले �व�� गन�
मलको नाम, उ� मलहरुको खु� मूल्, अनुदान रकम र अनुदा�नत मूल्य समेत सावर्ज�न
गन�छ ।
(६) उपदफा (४) बमोिजम �मािणत भएका उत्पाद, �व�ेता वा �डलरहरुल अनुसूची -१ अनुसार
�ा�ा�रक मलको ख�रद �व�� तथा स्टक रि�र र अनुसूची -२ अनुसारको �ा�ा�रक मलको
�व��को लगत रिज�र अ�नवायर् रुपले रा�ुपन�छ आपू�तर् गनर् अनुम�त �ा� िजल्ला
िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्ले तोकेको प�रमाणमा �ब�� �वतरण गनु्प
र न�छ ।�ब�� �वतरण
ग�रने मलको लगत �ववरण िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयक मल �न�रक्षक वा कायार्लय
तोकेको अ�धकार�ले अनुगमनको �ममा उ� रिज�रको आधारमा स्टक �मले न�मलेको तथा
सेवा�ाह�हरुले उल्लेख भए अनुसारको प�रमाणको मल पाए नपाएको अनुगमन गन�छ
(७) उपदफा (४) बमोिजम सूचीकृत उ�ोग वा उत्पादक वा �व�ेताहरुवाट �व�� हुने मलमा मा
अनुदान उपलब्ध गराईनेछ 
(८) उ�ोग रहे को िजल्ला भन्दा वा�हरका िजल्लाहरुमा �ा��रक मल अनुदानमा �व���वतरण ग
स्थानीय ढुवानी दररेट लाई आधार मानी ढुवानी स�हतको मूल् कायम गर� अनुदा�नत मूल्य
कायम गनर स�कने छ । स्थानीय दररेट भन्दा ढुवानी वढ� देखाईएको अवस्थामा कृ�ष �वक
कायार्लयल अनुदान कायर्�ममा सहभागी गराउन वाध्य हुने छैन
(९) �ा�ा�रक मलको अनुदान दर खु�ा मूल्यको पचास ��तशत वा ��त क .िज. १० रुपैया मध्य
जुन कम हुन्छ सो भन्दा वढ � हुने छैन र ��त क� ५० के.िज. वा ��त रोपनी ७५
के.िज.का दरले एक जना कृषकलाई १५०० के.िज. भन्दा वढ� अनुदा�नत मल उपलब्
गराईने छैन । तर, अन्य �नकायको सहयोगमा अनुदान उपलब्ध हुन सकेमा वढ� क्षे�फ
प�रमाणमा मल उपलब्ध गराउन वाधा पन� छैन । साथ, कृषकले आफ्नो खचर्मा यस भन्
वढ� मल ख�रद गनर् समेत यसले बाधा गन� छैन 
(१०) �ा�ा�रक मलको ख�रदमा �दईने अनुदान दर तथा अनुदान �व�धका सम्बन्धमा आवश्यक
अनुसार मन्�ालयले पुनरावलोकन गनर् सक्ने

७. अनुदान �वाह �व�धः (१) िजल्ल कृ�ष �वकास कायार्लय वा कृ�ष सेवा केन/उपकेन्�हरुले िजल्
मल आपू�त् तथा
र
�वतरण ब्यवस्थापन स�म�तले �नणर्रे अनुसार कृषकहरुलाई जग्गाधनी जार्को
आधारमा ��त क�ा ५० के.िज. वा ��त रोपनी ७५ के.िज.का दरले अनुसूची-३ अनुसारको
िशफा�रस उपलब्ध गराउने र अनुसूची -४ अनुसारको �ववरण समेत रा�ेछ । जग्ग धनी पूजार्
नभएका र अरुको जग्गा भाडा �लई खेती गन� कृषकलाई जग्ग धनी तथा खेती गन� कृषकको
सं झौता प� / स्थानय �नकायको िशफा�रस मध्ये कुनै एकको आधारमा िजल्ला कृ�ष �वका
कायार्लय वा कृ�ष सेवा केन्�हरुले िशफा�रस उपलब्ध गराउन सक्
(२) स्थानीय �व�ेताले िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लय वा कृ�ष सेवा क/उपकेन्�कोिशफा�रसमा
कृषकलाई मल �व�� गदार् वील का�ट �व�� मूल्यमा अदान वापतको रकम छु ट �दई
भ ु�ानी �लनु पन�छ र �वल अनुसारको प�रमाण, कूल मूल्य तथा अनुदान रकम खुल्ने गर
अनुसूची १ अनुसारको रे कडर् रा�ु पन�छ 
(३) स्थानीय मल �व�ेताले िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लय वा कृ�ष सेवा क/ उपकेन्�को
िशफा�रस अनुसूची -३ र मल ख�रद गन� कृषकको अनुसूची -२ अनुसारको �ववरण स�हत
ु ानीका ला�ग सम्बिन्धत िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयमा पेश गन�
अनुदान रकम भ�
िजल्ला कृ�ष �वकास कयार्लयले संलग �माणहरको आधारमा अनुदान रकम उपलब्ध
गराउनेछ ।

प�रच्छे-४
गुणस्तर �नयन्�ण सम्ब
८. गुणस्तर �नयन्�ण सम्बिन्ध ब्य (१) िजल्लामा �व���वतरण हुने �ा�ा�रक मलको गुणस्त
तथा प�रमाण िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयले �नय�मत अनुगमन गन�छ
(२) अनुदानमा �व���वतरण हुने �ा�ा�रक मलको गुणस्तरको अनुगमन कृ�ष �वभा, माटो
ब्यवस्थापन �न द�शना, क्षे��य माटो प�रक्षण �योगशालावाट हुन
(३) न्यून गुणस्तरको �ा�ा�रक मल �व���वतरण गरेको पाईए वा स�म�तको �नणर्यको विखर्ला
गरे को पाईएमा अनुदान �वाह ग�रने छैन र त्यसो गन� उत्पा/ �वतरक लाई अनुदान
कायर्�ममा समेत समावेश ग�रने छैन 
(४) �व�� नभएको मल �व�� भएको तथा य�कन प�रमाण पेश नगर� प�रमाण तल/माथी गर� वा
ढाँट� अनुदानका ला�ग पेश गरे को पाईएमा त्यस्तो मलको दतार् समेत खारेज गनर ् क
�वकास कायार्लयले िशफा�रस गनर् सक्ने

प�रच्छे-५
अनुगमन �न�रक्षण सम्ब
९. �न�रक्षण तथा अनुगमन सम्बिन्ध ब्य (१) अनुदानमा �वत�रत मलको अनुगमन �न�रक्षण गन
मूख्य िजम्मेवार� िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयको हुन िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लय तथ
मातहतका सेवा केन्/उपकेन्�हरुले आफूले िशफा�रस गरेकोनुदा�नत मल उपलब्ध गराउने
अनुसूची-४ अनुसारको �ववरण तथा मल उत्पादक वा ��ेताहरुले अनुसूच-१ अनुसारको �ववरण
हरे क म�हनाको अिन्तममा अ�नवायर् रुपले मल �न�रक्षक वा सो कायर्�म हेन� श पेश गनु्र
पन�छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम ग�रएको अनुगमन �न�रक्षणको ��तवेदन चौमा�सक रुपमा िजल्ला क
�वकास कायार्लयले सम्बिन्धत क्षे�ीय कृ�ष �नद�शनालय त कृ�ष �वभागमा पठाउनु पन�छ
(३) �ा�ा�रक मलको �व���वतरण सम्बिन्ध अनुगमन �न�रक्षण तथा मूल्या�न कृ�ष �
मन्�ाल, कृ�ष �वभाग, माटो ब्यवस्थापन �न द�शना, क्षे�ीय कृ�ष �न द�शना तथा क्षे�ी
माटो प�रक्षण �योगशावाट हुन सक्नेछ 
(४) �ा�ा�रक मलको �व���वतरण पारदश� रुपमा भ/नभएको सम्बन्धमा सम्बिन्धत गाउँ �व
स�म�त/नगरपा�लकाहरुवाट �न�रक्षण अनुगमन गस�म�तलाई जानकार� गराउन सक्नेछ 

प�रच्छे-६
दुग्म क
र
्षे�का ला�ग अनुदान ब्य
१०.

दुग्म क
र
्षे�का ला�ग अनुदान सम्बिन्ध ब् (१) मल उ�ोगहरु नरहेको तथा दुगर्
िजल्लहरुका हकमा �ा�ा�रक मल �व�� �वतरणका ला�ग िजल्ला कृ�ष �वकस कायार्लयको
स्वीकृतीमा उ�ोगले आफ्नो पसल वा �डलर खडा गनर् सक्नेछन
(२) ढु वानी अनुदान कायर्�म रहेक तथा कुनै दुग्
र िजल्लमा मल उ�ोग वा उ�ोगको �व��
केन्� वा �डलर समे नभएको खण्डमा �ा�ा�रक मल आप�तर्का ला�ग िजल्ला कृ�
�वकास कायार्लयले�वतरणको सु�नि�तता गराउन सक्नेछ 

प�रच्छे-७
�व�वध
११.

गुनासो तथा उजुर� सु� सक्ने (१) मल �व�� �वतरणको सम्बन्धमा पनर् आएको उजु
स�म�तले सु� सक्नेछ 
(२) उपदफा (१) बमोिजम पनर् आएको उजुर� उपर स�म�तले आवश्यक छान�वन गर� दोष
उपर कानून बमोिजम कारवाह� गनर् स्थानीय �शासन समक्ष लेिख पठाउनु पन

१२.

मल �व�� �वतरण गन� �ममा हुन सक्न धाक, धम्क� तथा हुलहुज्जत लगायतका अवािञ्
कृयाकलापलाई

ध्यानमा राखी आवश्यक सुरक्षा ब्यवस्थाका ला�ग स�म�तले स

�शासनलाई सुरक्षा ब्यवस्था �मलाउन अनुरोध गनर् सक
१३.

वैठक भ�ा सम्बिन्ध ब्यवस (१) स�म�तको वैठक भ�ा �नयमानुसार हुनेछ ।
(२) स�म�तको वैठक भ�ाको ब्यवस्थापन िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयले गन

१४.

खारे जी तथा सं शोधनः कृ�ष �वकास मन्�ालयले आवश्यकता अनुसा यो कायर्�व�धमा संशोधन
तथा खारे जी गनर् सक्नेछ

१५.

कायर्�व�धको ब्याख् (१) अनुदान �वतरण सम्बिन्ध यस कायर्�व�धको ब्यवस्था अपूणर
अस्प� भएमा वा कायर्�व�धको कायार्न्वयनमा ब्यवधान भएमा कृ�ष �वकास मन्�ालयले
गरे बमोिजम हुनेछ ।

अनुसूिच-१

�ा��रक मलको ख�रद �व�� तथा स्टक िज�र
उत्पाद, आपू�त्कतार् वा �व�ेताको न
र
ा
ठे गानाः
�म�त

उत्पाद/ख�रद (के.िज.)

�व�� (के.िज.)

वाँक� स्टक मौज्दा(के.िज.)

कै�फयत

अनुसिु च-२

�ा�ा�रक मलको �व��को लगत रिज�र
उत्पाद/आपू�त्कतार् वा �व�ेताको न
र
/थर
ठे गानाः
�स.नं.

कृषकको नाम/थर

ठे गाना

िजल्ला कृ�ष

िशफा�रस

ख�रद

ख�रद

�वकास

मलको

गरे को

प�रमाण

कायार्लयको

प�रमाण

मलको

िशफा�रस �म�त

(के.िज.)

नाम

(के.िज.)

मूल्य ��त

जम्मा

अनुदान दर

जम्मा

के.िज. (र.)

ख�रद

(र./के.जी)

अनुदान

मूल्य(र.)

तथा नं.

नोटः अनुदान रकम खु�ा �ब�� मूल्यको५० ��तशत वा र.१० ��त के .िज. नवढ्ने गर�हुनपु न�छ ।

रकम (र.)

�वल नं.

कै�फयत

अनुसूची-३

िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्
.................................
कृ�ष सेवा केन्/उपकेन्�
�म�तः

�वषयः �ा�ा�रक मलमा अनुदानको ला�ग िशफा�रस सम्बन्धमा
�स्तुत

�वषयमा..........िजल्ल.............गा.�व.स.

वडा

नं.

...........�नवासी

कृषक

�ी..................................लाई िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयको �ा�ा�रक मल अनुदान कायर्
अन्तगर्त ��त  .िज. र. १० वा परल मूल्यको५० ��तशतमा जुन कम हुन्छ सो वरावको अनुदान
रकम उपलब्ध हुने गर...............के.िज. मल अनुदा�नत मूल्यमा उपलब्ध गराई�दन हुन अनुरोध
।
िशफा�रस गन�ः
नाम/थर
पदः
तप�सल
�ववरण

प�रमाण

कृषकको नाम/थर
ठे गाना
जग्गाधनी पजार् �क�ा न.
जग्गा रहेको स्थ
िशफा�रस मलको प�रमाण/के.िज.
अ�धकतम अनुदान रकम र.��त के.िज.

१०.००

कै�फयत

अनुसिु च-४

�ा�ा�रक मलमा अनुदानका ला�ग िशफा�रस रिज�र
िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्ल
कृ�ष सेवा केन्/ उपकेन्�
�स.नं.

कृषकको नाम/थर

ठे गाना

जग्गाधनी पजार्
र �क.नं.

क्षे�

जग्गा रहेको

िशफा�रस

स्था

प�रमाण/ के.िज.

��त क�ा ५० के.िज. वा ��त रोपनी ७५ के.िज.का दरले जम्मा प�रमाण1५०० के.िज. भन्दा वढ� हुने छैन 

कै�फयत

अनुसिु च-५
(मल उत्पाद,�व�ेता वा �डलरले अनुदा�नत मल �व��को ला�ग सुिचकृत हुन पाउँ भ�े
�नवेदन फारमको नमूना )

�ीमान ब�र� कृ�ष �वकास अ�धकृतज्य,
िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्
.....................................

�वषयः अनुदान कायर्�म अन्तगर्त �ा�ा�रक मल �व�� गपाउँ भ�े वारे ।
�स्तुत �वषयमा त्यस कायार्लयको �म ...........................मा �कािशत सूचना अनुसार
मेरो/हा�ो कम्पनीवाट उत्पा�/�व���वतरण हुने तप�सल अनुसारको मल/मलहरु अनुदानको
कायर्�म अन्तगर ्त �व���वतरणमा सहभागी हुन पाउँ भनी आवश कागजप�हरु यसैसाथ
सम्लग्न राखी यो �नवेदन पेश गरेको  /छ� ।
तप�सल
�स.नं.

मलको नाम

दतार् न. र

उपलब्ध

�व�� मूल्य खा� तत्वको

�म�त

हुने कूल

र/के.िज.

प�रमाण

मा�ा ��तशत
(न्यूनत)
ना.

फो.

पो.

कै�फयत

