
 

राजधानी दैननकमा नमन िः २०७९।०९।११ मा प्रकाशि  
 

नेपाल सरकार 
कृषि  था पिपुन्छी षिकास मन्रालय 

कृषि षिभाग 

राषिय फलफूल षिकास केन्र 

कीन िपरु, काठमाडौँ 
नसिरी धनीहरुलाई  ानलम सम्बन्धी सूचना 

 
यस केन्रद्धारा संचालन हनु लागेको “ओखरको कलमी षिरुिा उत्पादन  था ब्यिस्थापन”” 
 ानलममा  सहभागी हनु ईच्छुक नसिरी धनीहरुले उल्लेशख  षििरणहरु सषह  २०७९ माघ 
१० ग े नभर यस केन्रमा ननिेदन ददन ुहनु यो सूचना प्रकािन गररएको छ। साथै ननिेदन 
ईमेल: ncfd.gov.np@gmail.com बाट पनन पठाउन सषकनेछ। 

लशि  िगि  ानलम हनु े
स्थान 

 ानलमको सम्भाषि  नमन  

ओखर षिरुिा उत्पादनमा ३ बिि अनभुि भएका 
कणािली  था सदुरु पशिम प्रदेिका नसिरी धनीहरु 

बै डी फाल्गणु  ेस्रो हप्ता २०७९ 

 

 पेि गनुिपने कागजा हरु  
 नसिरी धनीको ननिेदन  
 नागररक ा प्रमाणपरको प्रन नलषप  
 नसिरी द ािको प्रमाणपरको प्रन नलषप  
 नसिरी नषिकरणको प्रन नलषप  
 कर चकु्ताको प्रमाणपरको प्रन नलषप  
 सम्बशन्ध  कृषि कायािलय/ज्ञान केन्रको नसफाररस पर  
नोट:  ानलममा सहभागीहरुलाई आिास  था खाजा र खानाको मार व्यिस्था 
आयोजकबाट हनुेछ  र अन्य  भत्ता उपलब्ध गराईन े छैन ।थप जानकारीको लानग 
०१५९०५०५३  था  www.ncfd.gov.np  
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 नमन  : 

 
 

श्रीमान केन्र प्रमखु ज्यू 

राषिय फलफूल षिकास केन्र, षकन िपूर काठमाण्डौ । 

 

षििय:  ानलममा सहभागी गराई पाउ भन्न ेबारे । 

 

उपरोक्त षिियका सम्बन्धमा म …………………………………………………… कणािली प्रदेि/ 
सदुरु पशिम प्रदेिको शजल्ला …………………………………………गाउ पानलका /नगरपानलका 
………………………………बडा नं …………………………… ननिासी ओखर नसिरी 
संचालक षिग  …………………… बिि देशख ओखर नसिरी संचालन गदै आएको छु ।मेरो औस  
बाषििक ओखर बेनाि उत्पादन संख्या ………………………र बेनाि नबक्री संख्या 
………………………रहेको छ।  हााँ केन्रबाट संचालन गनि लानगएको “नसिरी धनीहरुलाई ओखरको 
कलमी षिरुिा उत्पादन  था ब्यिस्थापन ” षिियक ३- ५ ददने आिानसय  ानलममा सहभागी गराईपाउ भनन 
 पशिल बमोशजमका आिश्यक कागजा  सषह  यो ननिेदन पेि गरेको छु ।   
 पशिल  

 नागररक ाको प्रमाणपरको प्रन नलषप थान १ 

 नसिरी द ाि भएको प्रमाणपरको प्रन नलषप थान १ 

 नसिरी नषिकरणको प्रन नलषप थान १ 

 कर चकु्ताको प्रमाणपरको प्रन नलषप थान १ 

 सम्बशन्ध  कृषि कायािलय/ज्ञान केन्रको नसफाररस पर  
       

ननिेदक…………………………… 

नसिरीको नाम …………………………… 

सम्पकि  नम्बर…………………………… 

 


