अनुसूची-१
श्रीमान प्रमुख ज्यू

,

ममम िः-

,

कृषि ज्ञान केन्द्र लमल पुर
षिियिः कृषि षिकास काययक्रममा सहभामि हुन आिेदन ददएको िारे ।
महोदय

,
प्रस् ु

षिियमा कृषि ज्ञान केन्द्र लमल पुरबाट प्रकाशि

कृषि षिकास काययक्रममा सहभामि हुन प्रस् ाि आव्हान सूचना
योजनामा उल्लेख भए अनुसारका षक्रयाकलाप

:

ममम ............................., सूचना नं. -......................... अनुसार
अनुसार

पमसलको काययक्रममा सहभामि हुनाको लामि व्यिसाषयक

था मनम्न कािजा हरु सषह को पररयोजना प्रस् ाि

यार पारी आिेदन पेि िरे को

छु ।
क) सूचना नं.

:- ....................... क्रम संख्या (शचन्द्ह लिाउनुहोस) :

ख) कृषि षिकास काययक्रममा सहभामि हुन चाहेको काययक्रमको नाम



ि) काययक्रमम लाि

-

१

२

७

८

३

४

९

१०

५

६

११

१२

:-

१.

काययक्रमको कुल लाि

२.

काययक्रम सं चालनको लामि माि िरे को अनुदान रकम

३.

आबेदकले व्यहोने रकम

::-

:-

मनिेदक
सहकारी/सं स्था/ मनशज फमय

था कंपनीको नामिः-

सहकारी/सं स्था/ मनशज फमय

था कंपनीको ठे िाना

सम्पकय ब्यशिको नाम
दस् ख

:-

:-

सं स्थाको छाप

:-

सम्पकय नं.

:-

सं लग्न िनुय पने कािजा हरु

1.अनुसूची -१ बमोशजम मनिेदन र रु १०।–को षटकट,
2. सहकारी/सं स्था/ मनशज फमय

था कंपमन द ाय भएको प्रमाणपत्र र स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रम मलषप,

3. सं स्थाहरुको हकमा काययसममम को बैठकले सहयोि माि िनयको लामि िरे को मनणययको प्रम मलषप

,

4. अनुसूची-२ बमोशजमको ब्यिसाषयक योजना प्रस् ािना ।
5. सं स्थाको स्िाममत्िमा रहेको काययमबमिमा

ोषकए अनुसार जग्िािनी प्रमाणपुजायको प्रम मलषप िा प्रचमल

५ (पााँच) बियको लामि मलजमा मलएको खुल्ने कािजको फोटोकपी

6. प्रस् ािमा उल्लेशख

,

-

,

एउटै प्रयोजनको लामि नेपाल सरकार/प्रदे ि सरकार /स्थानीय

लामि सहयोि मलए नमलएको स्िघोिणपत्र पेि िनुय पनेछ
ु ी ३ अनुसारको प्रम बद्ध ा पत्र
7. अनुसच

कानुन बमोशजम कशम् मा

ह अन्द्य सं घ सं स्थाबाट सोही कामको

अनुसूची-२

कृषि षिकास काययक्रममा सहभामि ाको लामि आिेदकले पेि िनुप
य ने प्रस् ािको ढांचा (नमुना)
प्रस् ाषि

आयोजनाको नाम:-

१. आिेदक सम्बशन्द्ि षििरण:
आिेदक सं स्थाको नाम:
पूणय ठे िाना :)पत्रचारको लामि(

शजल्ला:
पामलका:िडा नं.:टोल:-

आिेदकको षकमसम कुनै एक मात्र शचन्द्ह लिाउने

१. कृिक समूह

2. कृषि सहकारी
3. मनजी फमय
4. अन्द्य......................

सं स्था द ाय भएको ममम

:

सं स्थाको बैक खा ा मबबरण :

बैं कको नाम :
िाखा :
खा ा नं. :

स्थायी लेखा PAN नं:.
सं स्थाको मुख्य उद्देस्य:
प्रोपाइटरको िा अध्यक्षको नाम:
मोबाइल नं:.
पररयोजना स्थल )कायय क्षेत्र(
प्रस् ाषि
अन्द्य श्रो

आयोजनाको कुल खचय
िा षिशिय सहकाययमा नै काम भईरहेको भए सो को उद्देश्य

र कुन सं स्थाबाट षिशिय सहयोि पाउनु भएको छ खुलाउनु होस ।

माि िरे को काययक्रम सं ि मेल खाने िरर षिि मा िरे को कामको सं शक्षप्त षििरण:-

२. आयोजना सञ्चालन प्रषक्रया:
२.१ आयोजनाको उद्देश्य:

३. आयोजना सञ्चालनबाट हुने उपलब्िीहरु:
३.१ क्षेत्रफल षिस् ार)हेक्टर(

३.२ उत्पादन िृदविः

३.३.रोजिारीको शस्थम
पुणक
य ामलन:-..........जना
आंशिक:................जना
४. ि

बियको आम्दानी खचय षिश्लेिणिः
आम्दानी

बजाररकरण हुने िाली/बस् हु रुको

ईकाई

पररमाण

मुल्य

जम्मा

षििरण

खचय
कामको षििरण/नाम

प्रथम ििय

जम्मा खचय

दोस्रो ििय

५. कृषि षिकास काययक्रममा छनौट भएमा यस बिय सं चालन िने मूख्य षक्रयाकलापको लाि
क्रस.

मूख्य षक्रयाकलाप

इकाइय

पररमाण

दर रु.

कुल रु.

आिेदकको

माि िरे को

योिदान रु.

अनुदान रु.

कुल
आबेदकको

हस् ाक्षर :नाम :-

साझेदारी

सं स्थाको छापिः

पद :-

सम्पकय नं. :नोट :- यो फमे टमा नसमेटीएका मबबरण थप पानामा समबेस िनय सषकने छ ।

कैषफय

अनुसूची-३
प्रम बद्ध ा पत्र
कृषि ज्ञान केन्द्र, लमल पुरको ममम ......................... सूचना नं.:-.................................. को सूचना
अनुसार कृषि षिकास काययक्रममा सहभामि ाको लामि इच्छु क भई सोको कायययोजना सषह को आिेदन पेि

िरे को÷का छु ÷छौँ । उि काययक्रममा छनौट भएमा कायययोजनामा उल्ले ख भए बमोशजमको कायय िनेछु र
========== ििय सम्म मनरन्द् र ा ददनेछु÷छौँ । कायययोजना अुनसारको कायय निरे मा िा ......ििय अिािै सो
काययहरु बन्द्द िरे मा प्रदे ि सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम प्रचमल
िदयछु÷छौँ । अन्द्यथा प्रचमल

नामिः

षफ ाय िने प्रम बद्ध ा व्यि

कानुन बमोशजम सहुला÷बुझाउाँला । साथै सञ्चामल

िा ािरणलाई नकारात्मक असर नपुर्याउने व्यहोरा
आनुदानग्राहीको

व्याज सषह

था प्रम बद्ध ा समे

व्यि िदयछु÷छौँ।

फयबाट

पदिः
सं स्थाको नामिः
ठे िानािः
सम्पकय नं.:
दस् ख िः
ममम िः
छापिः

bfofF

afFof

षक्रयाकलापबाट

स्ि-घोिणा पत्र
.....................शजल्ला............................पामलका िडा नं..........टोल........................मा बस्ने
म..............................ले कृषि ज्ञान केन्द्र लमल पुरबाट ममम ..................मा प्रकाशि

सूचना

अनुसार ....................................................................काययक्रम सं चालन िनय प्रस् ाि पेि
िरे कोमा सोही काययक्रममा प्रयोजनको लामि हालसम्म सं घीय सरकार/प्रदे ि सरकार/स्थानीय
सरकार

था अन्द्य सं घ सं स्थाबाट सोही कामको लामि सहयोि नमलएको स्ि-घोिणा पेि िदयछु ।

स्ि-घोिणा िने,
नामिः
छाप

पदिः
ठे िानािः
ममम िः
सहीिः
सम्पकय नं.

