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कृषि तथा पशपुन्छी षिकास मन्रालय 

कृषि षिभाग             

बाली षिकास तथा कृषि जैषिक षिषिधता संरक्षण केन्र, श्रीमहल, लललतपरु  

  

मकै उत्पादन प्रिर्द्धन कायधक्रममा सचुिकृत हनु ेसम्बन्धी सूिना 

सिुना नं १ 
   (प्रथम पटक प्रकाचशत लमलत : २०७६/०५/३१) 

यस केन्रको आ.ि. २०७६/०७७ को स्िीकृत बाषिधक कायधक्रम अनसुार दानाको आयात प्रलतस्थापनका लालग मकै उत्पादन 
प्रिर्द्धन कायधक्रम सञ्चालनका लागी "मकै उत्पादन प्रिर्द्धन कायधक्रम संिालन सञ्चालन प्रकृया, २०७६" बमोचजम देहाय अनसुारका 
चजल्ला तथा स्थानहरुमा संिालन हनुे तपलसलमा उल्लेख भएका षक्रयाकलापहरुमा आिर्द् हनु िाहने सोषह चजल्ला र स्थानका कृिक 
समूह/सहकारी/लनजी उद्ममी/फमध/कम्पनी/उपभोक्ता सलमलतले आिर्द् हनु िाहने कायधक्रम समेत खलुाई यो सूिना प्रकाचशत भएको 
लमलतले ३० ददन लभर सूचिकृत हनु यो सूिना प्रकाचशत गररएको छ । साथै, आिेदकहरुले आिेदन लगायत अन्य आिश्यक 
कागजात यस केन्र िा प्रधानमन्री कृषि आधलुनषककरण पररयोजना अन्तरगतका चजल्ला चस्थत पररयोजना कायाधन्ियन इकाइहरुमा 
समेत पेश गनध सषकन ेव्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।   

तपलसल 

कायधक्रम संिालन हनु े चजल्ला तथा स्थानहरु: बारा जीतपरु (लसमरा उ.म.न.पा) रौतहट (िन्रनीगाहपरु नगरपाललका, गजुरा नगरपाललका), 
सलाधही (हररिन नगरपाललका, लालबन्दी नगरपाललका, िागमती नगरपाललका, बरहथिा नगरपाललका) र लसन्धलुी (दधुौली नगरपाललका, तीनपाटन 
गाउँपाललका) 
क्र. 
सं. 

कायधक्रमको षकलसम आिर्द् हनु िाहेको 
षक्रयाकलापमा (√) 

चिन्ह लगाउन े 

कैषफयत 

१ बणधशङ्कर मकैको के्षर लबस्तार  १. आिदेकहरुमध्ये व्यचक्तगत रुपमा कायधक्रममा आिर्द् 
हनुे कृिक/उद्यमीले कचम्तमा १ हेक्टर, 

समूह/सहकारी/उपभोक्ता सलमलत ले कचम्तमा ३० हेक्टर र 
प्राइभेट कम्पनीले कचम्तमा १० हेक्टर के्षरफलमा 
बणधशंकर मकैको खेती क्लष्टरमा गनुध पने 

 षहउँदे  
 बसन्ते  

२ याचन्रकीकरणका लालग कष्टम हायररङ्ग स्थापना सहयोग 
कायधक्रम 

 संिालन प्रकृयाको दफा ७ र अनसूुिी ६ सँग सम्बचन्धत 

३ षहउँदे र बसन्ते मकै खेतीका लालग लसंिाइ पूिाधधार 
षिकास कायधक्रम: 

 संिालन प्रकृयाको दफा ८ सँग सम्बचन्धत 

४ मकै सकुाउन तथा भण्डारणका लालग पूिाधधार सहयोग   संिालन प्रकृयाको दफा ९ सँग सम्बचन्धत 
नोट:   

१.आिदेकले लनिेदनसाथ समािेश गनुध पने कागजातहरुको षििरण बाली षिकास तथा कृषि जैषिक षिषिधता संरक्षण केन्रको 
िेभसाइट www.doacrop.gov.np िा कृषि षिभागको िेभसाइट www.doanepal.gov.np मा हेनध सषकने जानकारी गराइन्छ ।  

2. एक भन्दा बढी कायधक्रममा आिर्द् हनु िाहने आिेदकहरुले हरेक कायधक्रमका लालग छुट्टाछुटै्ट आिेदन ददन ुपनेछ ।  

थप जानकारीको लालग सम्पकध :  
बाली षिकास तथा कृषि जैषिक षिषिधता संरक्षण केन्र श्रीमहल, लललतपरु फोन नं ०१-५५२११५१,  

प्रधानमन्री कृषि आधलुनकीकरण पररयोजना, प.का.इ, लसन्धलुी, फोन नं.: 047…692027 

प्रधानमन्री कृषि आधलुनकीकरण पररयोजना, प.का.इ, सलाधही, फोन नं.: 046…620505 

प्रधानमन्री कृषि आधलुनकीकरण पररयोजना, प.का.इ, रौतहट, फोन नं.: 055…565078 

प्रधानमन्री कृषि आधलुनकीकरण पररयोजना, प.का.इ, बारा, फोन नं.: 053…550017 


