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1. लनवेदनसाथ आवश्यक कागजातहरुः 
क) नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिपप थान - 1 

ख) सम्वन्धित वडा कायााियको लसफाररस थान - 1 

ग) सम्वन्धित पश ुसेवा केधरको लसफाररस थान - 1 

घ) समूह/सहकारी/फामाको हकमा नपवकरण सपहतको प्रमाण पत्रको प्रलतलिपप थान -1 

क्र.सं. कायाक्रम 
क्र.सं.  

कायाक्रमको नाम अनदुान रकम र स्विगानी रकम र कैपफयत 

1. 18 अनदुानमा वंगरु प्रवर्द्ान 
कायाक्रम। 

80 प्रलतशत वा प्रलत वंगरु 
वपिमा                    
र 5000/- 

20 प्रलतशत वा प्रलत वंगरु 
कन्म्तमा र 1300/- 

 

2. 19 अनदुानमा पवउको रााँगा/पाडी 
पवतरण कायाक्रम । 

80 प्रलतशत वा प्रलत रााँगा 
वपिमा र 1,00,000/-  
प्रलत पाडी वपिमा         
र 50,000/- 

20 प्रलतशत वा प्रलत रााँगा 
कन्म्तमा र 25,000/-   
प्रलत पाडी कन्म्तमा           
र 12,500/- 

 

3. 20 माछा तथा हााँस kfng 

अनदुान। 

80 प्रलतशत वा वपिमा    
र 80,000/- 

20 प्रलतशत वा कन्म्तमा     
र 20,000/- 

 

4. 21 यूवा िन्क्षत पशपुािन अनदुान 
कायाक्रम । 

80 प्रलतशत वा वपिमा    
र 1,00,000/- 

20 प्रलतशत वा कन्म्तमा    
र 25,000/- 

 

5 22 व्यवसापयक फामा प्रोत्साहन 
कायाक्रम। 

80 प्रलतशत वा वपिमा    
र 1,00,000/- 

20 प्रलतशत वा कन्म्तमा     
र 25,000/- 

 

6 24 साना कृषक सहयोग 
कायाक्रम(काउ म्याट cg'bfg) 

80 प्रलतशत वा वपिमा    
र 25,000/- 

20 प्रलतशत । 
 



2. अनदुान कायाक्रममा छनौट भएमा कायााियिे तोकेको स्पेलसपफकेशन बमोजमको कूि िागत मध्यको 80 प्रलतशत 
अनदुान प्राप्त हनुेछ बांकी रकम s[ifs÷ फमा⁄ कृषक समूह÷कृपष सहकारी आफैिे व्यहोनुा पनेछ ।  
3. अनदुान कायाक्रममा छनौट भएमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका, नगर कायापालिकाको कायाािय र सम्बन्धित फमा⁄ 
कृषक समूह÷कृपष सहकारी संस्था बीच हनुे सम्झौता अनसुार तोपकएको समयावलि लभत्र काया सम्पन्न गनुा पनेछ ।  
4. अनदुान कायाक्रममा छनौट गने वा नगने सम्पूणा अलिकार हेटौंडा उपमहानगरपालिका, नगर कायापालिकाको कायाािय 
मा रहने छ ।  
5. ररत नपगेुको र म्याद नान्घ प्राप्त भएको लनवेदन उपर कुनै कारवाही गररने छैन ।  

^. लनवेदन फाराम प्राप्त गना तथा अधय कुराहर बझु्न ुपरेमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका, नगर कायापालिकाको कायाािय, 

पशपंुक्षी पवकास शाखामा वा आफुिाई पाएक पने पश ुसेवा केधरमा सम्पका  गनुा होिा । 

 

 


