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मागमा आधारित कृषि कार्यक्रम  कार्ायन्वर्न कार्यषवषध २०७८ 

ufpF sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldltM @)&*÷)^÷@$ 

प्रस्तावना: 

       पाणिनी गाउँपालीका कृणि तथा पशपुालन क्षेत्रमा व्यावसाणयक रुपमा अगाडी 

बढीरहकेो गाउँपालीका हो । यहाका कृिकहरु णबगत लामो समय दखेी व्यावसाणयक 

कृणि तथा पशपुालन काययमा संलग्न रहकेा छन ।  अणिकांश जनसंख्या कृणि पेशामा 

आश्रीत हुनकुो साथै व्यावसाणयक  कृणि पेशामा ६वद्ध हुने जनसंख्या पनी णदनानणुदन 

बणृद्ध हुद ै गईरहकेोले कृिकहरुलाइ उणनहरुको आवश्यकता र माग बमोणजम कृणिजन्य 

यन्त्र उपकरि सामाग्री तथा प्रणबिी णन;शलू्क तथा अनदुानमा णवतरि  गदाय कृिकहरुको 

आयआजयन बणृद्ध हुनकुो साथै समग्र कृणि क्षते्रको णवकासको माध्यमबाट गाउँपाणलकाकै 

आणथयक णवकासमा टेवा पयुायउन  बाञ्छनीय भएकोले,  
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  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ र पाणिनी गाउँपाणलकाको 

प्रशासकीय काययणवणि (णनयणमत गने) ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोणजम पाणिनी 

गाउँपाणलकाको काययपाणलकाले यो काययणवणि बनाई जारी गरेको छ ।  

 

 

पररच्छेद १ 

प्रािषभिक 

१. सषंिप्त नाम ि प्रािभि 

(क) यो काययणविीको नाम ''मागमा आिाररत कृणि काययक्रम कायायन्वयन काययणवणि 

२०७८''  रहकेो छ । 

(ख) यो काययणविी गाउँकाययपालीकाबाट णस्वकृत भएको णमणतदखेी प्रारम्भ हुनछे । 

 

२. परििािा  

(क) ''कृिक'' भन्नाले पाणिनी गाउँपालीका णभत्रका वडाहरुमा व्यावसाणयक रुपमा कृणि 

तथा पशपुालन व्यावसाय गरर कृणि तथा पशजुन्य उपजहरु उत्पादन गद ै आइरहकेा  

व्याणिहरुलाइ सम्झन ुपदयछ । 

(ख) ''कृिक समहु'' भन्नाले पाणिनी गाउँपालीकामा णबिीवत रुपमा दताय भएका कृिक 

समहुहरुलाइ सम्झन ुपदयछ । 

(ग) ''कृणि सहकारी'' भन्नाले डीभीजन सहकारी कायायलय तथा पाणिनी गाउँपालीकामा 

णबिीवत रुपमा दताय भएका कृणि सहकारी संस्थाहरुलाइ सम्झन ुपदयछ । 

  

(घ) ''कृणि उपज''  भन्नाले कृणि तथा पश ु क्षेत्रबाट उत्पाणदत फलफूल, तरकारी, 

खािान्न, तेलहन, दलहन, पषु्प, च्याउ, मह, माछा, मास,ु  दिु, अण्डा जस्ता ताजा वा 

नाशवान वस्तलुाइ सम्झन ु  पदयछ ।  

 (ङ) ''बजाररकरि'' भन्नाले कृिकहरुले उत्पादन गरेदणेख अणन्तम उपभोिाले उपभोग 

नगरुन्जेलसम्मका कृणि उपजको भण्डारि, लेवलीङ, प्याकेजीङ, ढुवानी, क्यरुरङ, 

णिणजङ, हाभेणिङ लगायतका कृयाकलापहरुलाइ सम्झन ुपदयछ । 

(च) ''कृणि यन्त्र भन्नाले'' भन्नाले कृणि तथ पशजुन्य उपजहरुको उत्पादनको लाणग 

आवश्यक पने  अनसुचुी १ बमोजीमका कृणि उपकरि तथा सामाणग्र हरुलाइ  सम्झन ु

पदयछ । 
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(छ) ''अनदुान'' कृिकहरुले माग गरेका सामाग्री तथा  प्रणबिीहरुमा पाणिनी 

गाउपालीकाले दीएको छुट रकमलाइ सम्झन ुपदयछ ।  

(ज) ''पवद्धयन'' भन्नाले  कृिकहरुले उत्पादन गरेका कृणि उपजहरुको सहज बजाररकरि 

तथा अणतररि मलू्य प्राणिको लागी गररन ेप्रोत्साहनलाई सम्झन ुपदयछ । 

(झ) ''अनदुानग्राही'' भन्नाले कृणि उपजहरुको बजाररकरिको लाणग गाउँपाणलका णभत्र 

व्यावसाणयक रुपमा कृणि उपजहरु उत्पादन तथा बजाररकरि गद ै आइरहकेा कृिक, 

कृिक समहु, कृणि फामय र कृणि सहकाररलाइ सणम्झन ुपदयछ । 

(ञ) ''प्राणबणिक सहयोग'' भन्नाले व्यावसाणयक कृणि तथा पशपुालनको आवश्यक 

प्राणबणिक ज्ञानलाई सणम्झन ुपदयछ ।   

 (ट) "प्रणबणि"  भन्नाले कृणि तथा पशजुन्य क्षेत्रमा गररन ेप्राणबणिक सहयोगलाई सम्झन ु

पदयछ । 

 (ठ) ''लागत सहभाणगता'' भन्नाले पाणिनी गाउँपाणलकाबाट णवतरि गररने कृणि यन्त्र 

उपकरि, सामाग्री तथा प्रणबिीहरुमा कृिकहरुले व्यहोनुयपने रकमलाई सम्झन ुपदयछ ।  

 

३ काययणबिीको पालना गनुयपनेेः 

पाणिनी गाउँपाणलकामा परम्परागत तथा व्यावसाणयक तथा रुपमा कृणि तथा पशपुालन 

व्यावसाय संचालन गरररहकेा मागमा आिाररत कृणि काययक्रममा  समावेश हुन चाहन े

कृिक, कृिक समहु, कृणि फामय तथा कृणि सहकारीहरुले यो काययणबिीको पालना 

गनुयपनेछ । 
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परिच्छेद २ 

४ उदेश्र्ः 

काययक्रम संचालनका उदशे्यहरु दहेाय बमोजीमका हुनेछन । 

(क) कृिकहरुको आवश्यकता र मागमा आिाररत उत्पादन सामाग्री, यन्त्र उपकरि तथा 

प्रणबणिमा अनदुान सहयोग गरर कृिकहरुको आयआजयनमा बणृद्ध गन,े 

(ख) कृिकहरुलाइ कृणि तथा पशजुन्य उत्पादनको लाणग प्रोत्साहन गने, 

(ग) गाउँपाणलकामा कृणि तथा पशजुन्य उपजहरुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अणभबणृद्ध 

गन,े  

(घ) कृणिको व्यावसाणयकरिबाट गाउँपाणलकाको आणथयक णवकासमा टेवा पयुायउन,े 

 

५ अनुदानग्राही छनोट तथा षसफारिस सषमषतः  

गाउँपाणलकामा मागमा आिाररत कृणि काययक्रम संचालन गनयको लाणग एक अनदुानग्राही 

छनौट तथा णसफाररस सणमणत रहनछे । छनौट सणमणतको गठन दहेाय बमोणजम हुनेछ-  

गाउँपाणलका अध्यक्ष-    - संयोजक 

गाउँपाणलका उपाध्यक्ष-    - सदस्य 

आणथयक णवकास सणमणत संयोजक    - सदस्य 

काययपाणलकाले तोकेको एक जना मणहला सणहत दईु जना काययपाणलका सदस्य 

                 - सदस्य 

प्रमखु प्रशासकीय अणिकृत               - सदस्य  

कृणि शाखा प्रमखु                      - सदस्य-सणचव 

 

६ अनुदानग्राही छनौट तथा षसफारिस सषमषतको काम, कतयव्र् ि अषधकाि –  

यस काययणवणिमा अन्यथा लेणखए बाहके छनौट तथा णसफाररस सणमणतको काम कतयव्य र 

अणिकार दहेाय बमोणजम हुनेछ । 

क) काययणवणिको दफा ९(ख) बमोणजम प्राि णनवेदनहरु उपर छानणवन गरी अनदुान 

प्राि गनय योग्य अनदुानग्राही छनोट गने,  

ख) काययक्रम संचालन हुन े क्षते्रहरुको स्थलगत अध्ययन  गन े तथा स्थलगत 

अनगुमनबाट आएको प्राणबणिक प्रणतवेदनको आिारमा  काययक्रमबाट 

लाभाणन्वत हुने अनदुानग्राही णनिायरि गने,  
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ग) अनदुान प्राि गनय झटुो णववरि पेश गने तथा अनदुानको दरुुपयोग गन ेकृिक, 

कृिक समहु, कृणि फामय, कृणि सहकारी हरुलाई लागातार २ आ.व. सम्म 

गाउँपाणलकाबाट णवतरि हुन ेकुनपैनी अनदुानका काययक्रमहरुमा सहभाणग हुन 

नपाउने गरर कावायही गनय णसफाररस गन,े 

घ) अनदुानका मापदण्ड तय गरर णस्वकृतीको लाणग गाउँकाययपाणलकामा पेश गन,े 

ङ) यस काययणबणिमा उल्लेख भएभन्दा अन्य यन्त्र उपकरि तथा सामाग्रीहरुको 

अनदुान प्रणतशत णनिायरि गन,े  

च)  काययणविीले तोकेको अन्य काम गने । 

  

७ काययक्रमको लाणग आवश्यक मापदण्ड  

मागमा आिाररत कृणि काययक्रम गनयको लाणग कृिक, कृिक समहु, कृणि सहकारी हरुले 

णनम्नलीणखत मापदण्ड परुा गरेको हुनपदयछ । 

(क) काययक्रम माग गन ेकृिक, कृिक समहु, कृणि सहकारर, कृणि फामयहरुले सम्बणन्ित 

कृणि तथा पश ु उपजहरुको व्यावसाणयक रुपमा खेणत तथा पालनमा संलग्न भएको 

हुनपुनेछ, 

(ख)  काययक्रम माग गरेका कृिक समहु, कृणि सहकारी तथा कृणि फामय णवणिवत रुपमा 

सम्बणन्ित कायायलयमा दताय गरेको हुनपुनेछ, 

(ग) कृणि उपज बजाररकरिको लाणग आवश्यक कृणि सामाग्री, प्रणबिी, तथा पवुायिार 

माग गने कृिक, कृिक समहु, कृणि सहकारी तथा कृणि उिमीहरुले व्यावसाणयक रुपमा 

सम्बणन्ित कृणि तथा पशजुन्य उपजहरु व्यावसाणयक रुपमा  उत्पादन गरर बजाररकरिमा 

संलग्न भएको  हुनपुनछे, 

(घ) काययक्रम माग गने कृिक, कृिक समहु, कृणि सहकारर, कृणि फामयहरुले सोही 

काययक्रममा संघ, प्रदशे तथा स्थाणनय तहबाट अनदुान नपाएको हुनपुनछे । 

  

८ अनदुान प्राि गनयको लाणग आवश्यक कागजातहरुेः 

 मागमा आिाररत कृणि काययक्रम संचालनको लाणग अनसुचुी २ बमोजीमका कागजपत्र 

आवश्यक पनछे । 

 

९ काययक्रम संचालन प्रक्रीयाेः 
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क) कृिकहरुबाट काययक्रम माग गनयको लाणग पाणिनी गाउँकाययपाणलकाको 

कायायलयबाट अनसुचूी ३ बमोणजमको १५ दखेी २१ णदन सम्मको सावयजणनक 

सचूना जारी गरर आवेदन माग गररनेछ । 

ख) काययक्रम माग गनय ईच्छुक गाउँपाणलका णभत्रका कृिक, कृिक समहु, कृणि 

सहकारी, कृणि फामयहरुले अनसुचूी ४ बमोणजमको ढाँचामा णनवदेन पेश 

गनुयपदयछ ।   

ग) सचूनाको आिारमा पनय आएका आवेदनमाथी प्राणबणिक तथा स्थलगत 

अनगुमनका साथै दफा ६ बमोणजम गणठत काययक्रम छनोट तथा णसफाररस 

सणमणतको णनियय बमोणजम सम्बणन्ित कृिक तथा संस्था  गररनेछ । 

घ)  माग गरेको काययक्रममा सम्बन्िीत संस्था तथा व्याणि छनौट भईसकेपछी 

सम्बणन्ित संस्थालाई बजार पवद्धयनात्मक काययक्रम तथा सामणुहक प्रयोजनको 

लाणग प्रयोग हुन ेअनसुणूच ५  बमोणजमका सामाग्री तथा प्रणबणिहरु णन:शलू्क  

तथा व्यािीगत प्रयोजनको लाणग प्रयोग हुन ेअनसुचूी ६ बमोणजमका सामाग्री 

तथा प्रणबिीहरु कृिकको लागत सहभाणगतामा उपलब्ि गराइनेछ । 

 

७ बचाउेः यो काययणबिी जारी हुनभुन्दा अगाडी भएका यस काययक्रम संग सम्बणन्ित 

सम्पिुय काययक्रमहरु यसै काययणबिी बमोजीम भएको माणननेछ । 

  

 

अनुसचुी १ 

(दफा २ को च बमोजीम) 

 कृणि यन्त्र उपकरि भन्नाले तपणशल बमोजीमका सामाणग्रहरुलाइ सम्झन ुपदयछ । 

१) प्लाणिक क्यारेट 

२) सोलार ड्रायर  

३) णमल्क क्यान 

४) णमल्क एनाईजर 

५) डीप णिज 

६) णचणलङ भ्याट 

७) जेनेरेटर 

८) फ्याटो णमटर 
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९) ईलेक्रीक ड्रायर 

१०) बोरा णसलाउन ेमेणसन 

११) फल णटप्ने झोला  

१२) फल णटप्ने औजार  

१३) प्याकेजीङ्ग काटुयन 

१४) णबउँ प्याणकङको लागी आवश्यक प्लाणिक तथा जटुको बोरा  

१५) नेपाल सरकारद्वारा उन्मोणचत तथा सणुचकृत णबभीन्न वालीनालीको उन्नत तथा 

हाइणिड णबउँणबजन 

१६) आिनुीक मौरीघार 

१७) मौरीपालनको लाणग आवश्यक पन ेणबभीन्न उपकरिहरु(घणुम्ट टोपी णक्वन गटे िवुा 

दानी) 

१८) प्लाणिक घर णनमायिको लाणग प्लाणिक णसथ 

१९) थोपा णसंचाई सेट 

२०) प्लाणिक पोखरी 

२१) प्लाणिक मल्चीङ 

२२) सबै प्रकारका णबिादी छने स्प्र ेमेणसन 

२३) हाले रयाक्टर 

२४) कनय सेलर 

२५) च्याप कटर 

२६) णडजीटल तराज ु

२७) काउँ म्याट 

२८) गोठ सिुार 

२९) भमी बेड णनमायि 

३०) जैणबक णबिादी तथा जणैबक मल खररद 

३१) मतु्र संकलनको लाणग टंकी णनमायि 

३२) स्थाणय नसयरी स्थापना 

३३) मेटल णबन 

३४) सपुर गे्रन ब्याग  

३५) च्याउ खेणतको लाणग ड्रम तथा  कालो णसलपाउलीन प्लाणिक 

३६) फलफूवाली काटछाटको लाणग आवश्यक सम्पिुय औजारहरु 
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३७) वालीनालीका णबभीन्न णकराहरु णनयन्त्रिको लाणग फेरोमने रयाप 

३८) जंगली बन्यजन्त ुणनयन्त्रिको लाणग य ुभी जाली 

३९) णबभीन्न फलफुलका णवरुवाहरु  

४०) णिज 

४१) कृणि चनु 

४२) णर कटर  

४३) जेनेरेटर तथा डेरी जन्य उपकरि 

४४) णस्प्रङकल 

४५) नसयरी रे 

४६ कोकोपीट 

४७) नसयरीको लाणग पारदणशय रोल प्लािीक 

४८) भयायङ 

४९) ड्रील मेणसन 

५०) ठेला गाडी 

५१) हजारी 

५२) ग्रीन नेट 

५३) णसंचाईको लाणग  HDP पाईप 

५४) डेरर छुपी तथा णचज उिोगमा प्रयोग हुने सबै सामाग्रीहरु  

५५) णसल्पाउलीन प्लाणिक डोरी 

 

यसमा छुट हुन गएका यन्त्र सामाग्रीहरु सणमणतको णनियय बमोणजम थप हुनेछन । 

अनसुचुी २ 

(दफा ८  बमोजीम) 

 कृणि तथा पशपुालनका लाणग मागमा आिारीत लागत साझेदारी काययक्रममा आवेदन 

णदनका लाणग णनम्नलीखीत कागजात आवश्यक पदयछ । 

(क) समहु, कृणि सहकारी तथा कृणि उिमी सम्बन्िीत कायायलयमा णबिीवत रुपमा दताय 

भएको प्रमािपत्रको प्रणतलीपी, 

(ख) कृिक समहु तथा कृणि सहकारीको हकमा काययक्रम माग गने णनिययको प्रणतलीपी, 

(ग) णनवदेकको नेपाली नागरीकताको प्रमािपत्रको प्रणतलीपी, 

(घ) संस्थाको करचिुाको प्रमािपत्रको प्रणतणलणप, 
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(ङ) संस्थाको बाणियक लेखापररक्षि प्रणतवेदन, 

(च) अनसुचूी ४ बमोणजमको णनवेदन , 

(छ) सम्बणन्ित वडा कायायलयको णसफाररस । 
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अनसुचूी ३ 

(दफा ९ को क बमोणजम) 

 

                                             पाषिनी गाउँपाषिका 

                                          गाउँकाययपाणलकाको कायायलय                         

                                                  दगुायफाँट, अघायखाँची 

 

  

 

मागमा आधारित कृषि कार्यक्रमहरुको िाषग प्रस्तावना आह्वान  गरिएको सचुना 

प्रथम पटक प्रकाणशत णमणत ………… 

 

यस पाणिनी गाउँपाणलकाको आ. व. …….. को बाणियक मागमा आिाररत कृणि 

काययक्रम अन्तगयत तपणशल बमोजीमका काययक्रमहरुमा सहभागी हुन ईच्छुक पाणिनी 

गाउँपाणलका णभत्रका व्यावसाणयक  कृिक/कृणि उिमी/कृिक समहु/ कृणि सहकारीहरुले 

सचूना प्रथम पटक प्रकाणशत भएको णमणतले (१५- २१) णदन णभत्र तपणशल बमोणजमका 

कागजातहरु संलग्न राखी पाणिनी गाउँकाययपाणलकाको कायायलय तथा सम्बणन्ित वडा 

कायायलयमा मा आवेदन पेश गनुयहुन सबैको जानकारीको लाणग यो सचुना प्रकाणशत 

गररएको छ ।   

क्र 

स ं

काययक्रमको नाम आवेदकको णकणसम अनुदानको णसमा  सलंग्न गनुयपने कागजातहरु 

१     

 

        

       ……………… 

                   

प्रमखु प्रशासणकय अणिकृत 

 

 

 

 

णमणतेः  

पत्र संख्या ०७६।०७७ 

च. न.ं  
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अनुसचूी ४ 

(दफा ९ को ख बमोषजम) 

 

 

 

श्रीमान ्प्रमखु प्रशासणकय अणिकृत ज्य,ु 

पाणिनी गाउँपाणलका, गाउँकाययपाणलकाको कायायलय, दगुायफाँट अघायखाँची     

णमणत २० 

 

णबियेः ..............  उपलब्ि गराईदीनहुुन । 

 

प्रस्तुत णबियका सम्बन्िमा यस पाणिनी गाउँपाणलकाको कायायलयको णमणत 

…………….मा प्रकाणशत सचूनानसुार यसै गाउँपाणलकाको वडा नं .... णनवासी म 

.............................................  ले व्यावसाणयक रुपमा 

…………………………………………………..आईरहकेो/गनय चाहकेोले 

तँहा कायायलयबाट ….. प्रणतशत  अनदुानमा/णन:शलू्क उपलब्ि हुन े

…………………………………  उपलब्ि गराईदीनहुुन णनवेदन गदयछु । 

णनवदेक दस्तखतेः...................... 

        

 नाम, थरेः 

        

 ठेगानाेः 

        

 मोवाईल नेः 

        

 संस्थाको नामेः 

        

  

 

 

 

रु १० को हुलाक टीकट 

 

 

संस्थाको छाँप 
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अनुसचूी ५ 

दफा ९ को (घ) सगं सभबषन्धत 

बजार पवद्धयनात्मक काययक्रम तथा सामणुहक प्रयोजनको लाणग प्रयोग हुने शतप्रणतशत 

अनदुानमा (णन:शलू्क) उपलब्ि गराइने सामाग्री तथा प्रणबणिहरु  

१) ताणलम 

२) गोष्ठी  

३) वाली उपचार णसणवर 

४) पश ुस्वास््य णसणवर 

५) भ्याणक्सनेसन 

६) माटो उपचार णसणवर  

७) डेरर छुपी तथा णचज उिोगमा प्रयोग हुने सबै सामाग्रीहरु  

८) क्रप कटीङको लागी आवश्यक सामाग्रीहरु 

९) नणवनतम प्रणबिीहरुको तररका प्रदशन, नणतजा प्रदशन, उत्पादन प्रदशनको लागी 

आवश्यक सामाग्रीहरु 

१०) खाि सरुक्षामा टेवा पयुायउने तरकारी वालीका उन्नत तथा हाईिीड जनतका 

णमणनणकट  
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अनुसचूी ६ 

दफा ९ को (घ) सगं सभबषन्धत 

  

व्यािीगत तथा सामणुहक प्रयोजनको लाणग प्रयोग हुन ेसामाग्री तथा प्रणबिीहरु र णतनको 

अनदुान प्रणतशत 

क्र.सं. काययक्रमको नाम  गाउँपाणलकाको अनुदान 

(प्रणतशतमा) 

१ नेपाल सरकारद्वारा उन्मोणचत तथा सणूचकृत णबभीन्न वालीनालीको उन्नत तथा 

हाइणिड णबउँणबजन  

५० 

२ आिनुीक मौरीघार 

मौरीपालनको लाणग आवश्यक पने णबभीन्न उपकरिहरु (घणुम्ट टोपी णक्वन गेट 

िवुा दानी)  

५० 

४ प्लाणिक घर णनमायिको लाणग प्लाणिक णसथ ७५ 

५ थोपा णसचंाई सटे  ७५ 

६ प्लाणिक मल्चीङ ७५ 

७ सब ैप्रकारका णबिादी छने स्प्रे मणेसन ५० 

८ हाते रयाक्टर ५० 

९ कनय सलेर ५० 

१० च्याप कटर ५० 

११ णडजीटल तराजु ५० 

१२ काउँ म्याट ७५ 

१३ गोठ सिुार ५० 

१४ भमी बडे णनमायि ५० 

१५ जणैबक णबिादी तथा जणैबक मल खररद ५० 

१६ मतु्र संकलनको लाणग टंकी णनमायि ५० 

१७ स्थाणय नसयरी स्थापना ५० 

१८ मटेल णबन ५० 

१९ सपुर ग्रेन ब्याग  ५० 

२० च्याउ खणेतको लाणग ड्रम तथा  कालो णसलपाउलीन प्लाणिक ७५ 

२१ फलफूवाली काटछाटको लाणग आवश्यक सम्पुिय औजारहरु ७५ 

२२ वालीनालीका णबभीन्न णकराहरु णनयन्त्रिको लाणग फेरोमने रयाप ७५ 

२३ जगंली बन्यजन्तु णनयन्त्रिको लाणग यु भी जाली ५० 

२४ णबभीन्न फलफूलका णवरुवाहरु ५० 

२५ भयायङ ५० 
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२६ णिज ५० 

२७ कृणि चुन  ५० 

२८ णर कटर  ५० 

२९ जनेेरेटर तथा डेरी जन्य उपकरि  ५० 

३० णस्प्रङकल ५० 

३१ नसयरी रे  ७५ 

३२ कोकोपीट  ५० 

३३ नसयरीको लाणग पारदणशय रोल प्लािीक ५० 

३४ ड्रील मणेसन  ५० 

३५ ठेला गाडी  ५० 

३६ हजारी  ५० 

३७ ग्रीन नेट  ५० 

३८ णसल्पाउलीन प्लाणिक डोरी  ५० 

३९ प्लाणिक क्यारेट (कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड रुम तथा कृणि उपजको थोक बजारको 

लागी मात्र) 

८५ 

४० डीप णिज ८५ 

४१ जनेेरेटर ८५ 

४२ ईलेक्रीक ड्रायर ८५ 

४३ बोरा णसलाउने मणेसन  ८५ 

४४ फल णटप्ने औजार  ८५ 

४५ णसचंाईको लाणग  HDP पाईप  ८५ 

४६ प्लाणिक पोखरी  ८५ 

४७ सोलार ड्रायर  ७५ 

४८ णमल्क क्यान ७५ 

४९ णमल्क एनाईजर ७५ 

५० णचणलङ भ्याट ७५ 

५१ फ्याटो णमटर ७५ 

५२ फल णटप्ने झोला  ७५ 

५३ प्याकेजीङ्ग काटुयन ७५ 

५४ णबउँ प्याणकङको लागी आवश्यक प्लाणिक तथा जटुको बोरा  ७५ 
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