,

श्रीभान प्रभुख ज्मू

मभमत्-

,

कृषि ऻान केन्द्र रमरतऩुय
षििम् कृषि षिकास कामयक्रभभा सहबामग हुन आिेदन ददएको िाये ।

,

भहोदम

:

प्रस्तुत षििमभा कृषि ऻान केन्द्र रमरतऩुयफाप प्रकात त मभमत 2078/04/26, सूचना नॊ. -२/२०७८/७९ अनुसाय कृषि
षिकास कामयक्रभभा सहबामग हुन प्रस्ताि आव्हान सूचना अनुसाय तऩमसरको कामयक्रभभा सहबामग हुनाको रामग व्मिसाषमक मोजनाभा
उल्रेख बए अनुसायका षक्रमाकराऩ तथा मनम्न कागजातहरु सषहतको ऩरयमोजना प्रस्ताि तमाय ऩायी आिेदन ऩे
क) सूचना नॊ.

:- २/२०७८/७९ क्रभ सॊख्मा (तचन्द्ह रगाउनुहोस) :

१

-

ख) कृषि षिकास कामयक्रभभा सहबामग हुन चाहे को कामयक्रभभ नाभ



ग) कामयक्रभभ रागत

मनिेदक

२

३

गये को छु ।
४

५

:-

१.

कामयक्रभको कुर रागत

२.

कामयक्रभको सॊ चारनको रामग भाग गये को अनुदान यकभ

३.

आफेदकरे व्महोने यकभ

::-

:-

सहकायी/सॊ स्था/ मनतज पभय तथा कॊऩनी नाभ्सहकायी/सॊ स्था/ मनतज पभय तथा कॊऩनीको ठे गाना
सम्ऩकय ब्मतिको नाभ
दस्तखत

:-

:-

सॊ स्थाको छाऩ

:-

सम्ऩकय नॊ.

:-

सॊरग्न गनुय ऩने कागजातहरु

1.अनुसूची -२ फभोतजभ मनिेदन य रु १०।–को षपकप,

2. सहकायी/सॊस्था/ मनतज पभय तथा कॊऩमन दताय बएको प्रभाणऩत्र य स्थामी रेखा नम्फय प्रभाणऩत्रको प्रमतमरषऩ,

,

3. सॊ स्थाहरुको हकभा कामयसमभमतको फैठकरे सहमोग भाग गनयको रामग गये को मनणयमको प्रमतमरषऩ
4. अनुसूची-१ फभोतजभको ब्मिसाषमक मोजना प्रस्तािना ।

5. सॊ स्थाको स्िामभत्िभा यहे को कामयमफमधभा तोषकए अनुसाय जग्गाधनी प्रभाणऩुजायको प्रमतमरषऩ िा प्रचमरत कानुन फभोतजभ कतम्तभा

,

५ (ऩाॉच) फियको रामग मरजभा मरएको खुल्ने कागजको पोपोकऩी

6. प्रस्तािभा उल्रेतखत एउपै प्रमोजनको रामग नेऩार सयकाय/प्रदे
रामग सहमोग मरए नमरएको स्िघोिणऩत्र ऩे

-

7. अनुसच
ु ी २ अनुसायको प्रमतफद्धता ऩत्र

,

गनुय ऩनेछ

सयकाय /स्थानीम तह अन्द्म सॊ घ सॊ स्थाफाप सोही काभको

ू ी -१
अनुसच
कृषि षिकास कामयक्रभभा सहबामगताको रामग आिेदकरे ऩे

गनुऩ
य ने प्रस्तािको ढाॊचा (नमुना)

प्रस्ताषित आमोजनाको नाभ:-

१. आिेदक सम्फतन्द्ध षिियण:
आिेदकको नाभ:
ऩूणय ठेगाना :)ऩत्रचायको रामग(
आिेदकको षकमसभ कुनै एक भात्र तचन्द्ह रगाउने

१. कृिक सभूह

2. कृषि सहकायी
3. मनजी पभय

4. अन्द्म......................
सॊ स्था दताय बएको मभमत :
सॊ स्थाको फैक खाता मफफयण :

फैंकको नाभ :
ाखा :

खाता नॊ. :
स्थामी रेखा PAN नॊ:.
सॊ स्थाको भुख्म उद्देस्म:
प्रोऩाइपयको िा अध्मऺको नाभ:
भोफाइर नॊ:.
ऩरयमोजना स्थर )कामय ऺेत्र(
प्रस्ताषित आमोजनाको कुर खचय
अन्द्म श्रोत िा षितिम सहकामयभा नै काभ बईयहेको बए
सो को उद्देश्म य कुन सॊ स्थाफाप षितिम सहमोग ऩाउनु
बएको छ खुराउनु होस ।

षिगतभा गये को काभको सॊ तऺप्त षिियण

२. आमोजना सञ्चारन प्रषक्रमा:
२.१ आमोजनाको उद्देश्म:

३. आमोजना सञ्चारनफाप हुने उऩरब्धीहरु:
३.१ ऺेत्रपर षिस्ताय)हे क्पय(
३.२ उत्ऩादन िृदव्

४. गत फियको आम्दानी खचय षिश्लेिण्
आम्दानी
फजारयकयण हुने िारी/फस्तुहरुको
षिियण

ईकाई

ऩरयभाण

भुल्म

जम्भा

खचय
काभको षिियण/नाभ

प्रथभ ििय

दोस्रो ििय

जम्भा खचय
५. कृषि षिकास कामयक्रभभा छनौप बएभा मस फिय सॊचारन गने भूख्म षक्रमाकराऩको रागत साझेदायी
क्रस.

भूख्म षक्रमाकराऩ

भाग गये को

अनुदान रु.

आिेदकको

मोगदान रु.

कुर
आफेदकको

हस्ताऺय :नाभ :-

सॊ स्थाको छाऩ्

ऩद :-

सम्ऩकय नॊ. :नोप :- मो पभेपभा नसभेपीएका मफफयण थऩ ऩानाभा सभफेस गनय सषकने छ ।

कुर
रु.

कैषपमत

अनुसूची -२
प्रमतफद्धता ऩत्र
कृषि ऻान केन्द्र, रमरतऩुयको मभमत २०७८/०४/२६ सूचना नॊ.:-२/२०७८/७९ को सूचना अनुसाय अनुसाय
कृषि षिकास कामयक्रभभा सहबामगताको रामग इच्छु क बई सोको कामयमोजना सषहतको आिेदन ऩे

गये को÷का

छु ÷छौँ । उि कामयक्रभभा छनौप बएभा कामयमोजनाभा उल्रेख बए फभोतजभको कामय गनेछु य ========== ििय
सम्भ मनयन्द्तयता ददनेछु÷छौँ । कामयमोजना अुनसायको कामय नगये भा िा ......ििय अगािै सो कामयहरु फन्द्द
गये भा प्रदे

सयकायफाप प्राप्त अनुदान यकभ प्रचमरत व्माज सषहत षपताय गने प्रमतफद्धता व्मि गदयछु÷छौँ ।

अन्द्मथा प्रचमरत कानुन फभोतजभ सहुरा÷फुझाउॉ रा ।

साथै सञ्चामरत

नकायात्भक असय नऩुर्माउने व्महोया तथा प्रमतफद्धता सभेत व्मि गदयछु÷छौँ ।

षक्रमाकराऩफाप िाताियणराई

आनुदानग्राहीको तपयफाप
नाभ्
ऩद्
सॊ स्थाको नाभ्
ठे गाना्
सम्ऩकय नॊ.:
दस्तखत्
मभमत्
छाऩ्
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