एग्रीमार्टका लागि अनुदान मागका लागी आवेदन फारम
श्रीमान् प्रमुख ज्यू,

कृ षि ज्ञान के न्द्र,ललितपुर ।

मिति : ...........................

विषय : साझेदारीमा एग्रिमार्ट स्थापना

कार्यक्रमका लागि अनुदान कार्यक्रम उपलब्ध गराई दिने बारे।

कृ षि ज्ञान के न्द्र, ललितपुरबाट मिति 20 ७७/०४/१६ मा सूचना प्रकाशित भए अनुसार स्थानिय तहको समन्वय
तथा सहकारी समन्वय तथा निजी क्षेत्रको ५० प्रतिशत साझेदारीमा एग्रिमार्ट स्थापना
कार्यक्रमबाट सहयोग प्राप्त गरी एग्रिमार्ट स्थापना

कार्यक्रमका लागि अनुदान

खेती गर्न तीव्र ईच्छा भएकाले निम्नानुसार कागजात राखी

निवेदन गर्दछु । मैले अनुदान सहयोग प्राप्त गरेमा निर्धारित प्रकृ या अनुसार सम्बन्धित जिल्ला भित्रै रही कार्य
गर्नेछु ।तपशिल अनुसारका कागजातहरु यसै निवेदन साथ पेश गरेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।
संलग्न कागजहरु
1.
2.
3.
4.
5.
6.

अनुसूची – २ अनुसारको आवेदन र रु १ 0।– को टिके ट,
संस्था दर्ता/नवीकरण र स्थायी लेखा नम्बरको प्रतिलिपि,
लेखापरिक्षण प्रतिवेदन र कर चुक्ता प्रमाणको प्रतिलिपि,
संस्थाको हकमा निर्णयको प्रतिलिपि,

संस्था/निजी क्षेत्रको विधान वा प्रवन्ध पत्र वा नियमावलीको प्रतिलिपि,

जमिनको लालपूर्जाको प्रतिलिपी वा भाडाको लिएको हकमा कम्तीमा १० वर्षको सम्झौता भएको कागजातको
प्रतिलिपी,

7.
8.
9.

एग्री मार्ट स्थापना हुने स्थानको स्थानीय निकायको सिफारिसको पत्रको प्रतिलिपि,
आयोजनाको व्यावसायिक योजना, डिजाईन, स्पेसिफिके शन तथा लागत अनुमान,
संस्था/निजी क्षेत्रको हाल रहेको नगद मौज्दातको प्रमाण,

10. अनुसूची –४ अनुसारको प्रतिबद्धता पत्र ।
निवेदक

निजी क्षेत्र/ कृ षि सहकारी संस्थाको नामः
सम्पर्क व्यक्तिः
ठे गानाः

सम्पर्क नं.

संस्थाको छाप

एग्रीमार्ट स्थापना तथा सञ्चालन लागि व्यवसायीक योजना
प्रस्तावित आयोजनाको नाम

1.

आवेदक र सम्पर्क व्यक्ति सम्वन्धी विवरणः

आवेदक संस्थाको नामः
पूर्ण ठे गानाः (पत्राचारको लागि)
संस्था स्थापना भएको मितिः
सम्बन्धित निकायमा संस्था दर्ता भएको मितिः
टेलिफोन/ मोबाइल नं.
सम्पर्क व्यक्तिको नामः
सम्पर्क व्यक्तिको मोबाइलः
इमेलः
प्रस्तावित उप–आयोजना स्थल (कार्य क्षेत्र)
प्रस्तावित आयोजनाको कू ल खर्चः
माग गरेको कू ल अनुदान रकम रु
प्रस्तावकको तर्फ बाटः

2.

अनुदानग्राही संस्थाको अनुभव र अन्य विवरणः

विगतमा गरेका कामहरुको संक्षिप्त विवरण

वित्तीय, मानविय र भौतिक श्रोत

3.

समस्या, औचित्य, उद्देश्य तथा लाभान्वित घर परविार संख्याः

समस्याहरु

औचित्य
आयोजनाको उद्देश्यहरु
लाभान्वित घर परविार संख्या
(प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष)

4.

आयोजना सञ्चालन प्रकृ याः

सञ्चालन प्रकृ या

5.

अनुदानबाट के उपलब्धि हासिल हुने छः

रोजगारी तथा आर्थिक अवस्था
सुधार
मूल्य श्रृं खला विकास

बजार ब्यबस्थापनमा सहयोग

6.

बिक्री हुने कृ षि उपजहरुः

प्राङ्गारिक
अप्राङ्गारिक

7.

सेवाग्राहीको संख्याः

8.

कृ षि उपजहरु खरिद गर्ने माध्यमः

सिधै कृ षक सँग
थोक बजारबाट खरिद
मध्यस्कर्ताबाट खरिद

9.

भौतिक पूर्वाधारहरुः

सडक सुविधा (छ/छैन)

नजिकको बजारको नाम

कस्तो सडक छ (कच्चि/पक्कि)

बजार सम्मको दुरी (कि.मी.)

बिजुलीको सुविधा (छ/छैन)

सदरमुकाम देखिको दुरी (कि.मी.)

खानेपानीको सुविधा (छ/छैन)

जग्गाको स्वामित्व (आफ्नै/लिजमा)

10. आम्दानी र खर्च विश्लेषणः
आम्दानी विश्लेषण
विवरण

प्रथम वर्ष

दोश्रो वर्ष

जम्मा आम्दानी
खर्च विश्लेषण

तेश्रो वर्ष

कै फियत

विवरण

प्रथम वर्ष

दोश्रो वर्ष

तेश्रो वर्ष

कै फियत

जम्मा खर्च

11. मुख्य प्रस्तावित कृ याकलापहरुको लागत अनुमानको विस्तृत प्रस्तावित खर्च अनुसार विवरणः
क्र.सं.

मुख्य कृ याकलापहरु

माग गरेको अनुदान

आवेदकको योगदान

कू ल

कै फियत

कू ल
१०. यस अघि सरकारी तथा गैर सरकारी संध संस्थाबाट अनुदान/सहयोय/ सहायता प्रप्त भएको नभएको विबरण
प्राप्त गरेको :-

प्राप्त भएको भए

प्राप्त नगरेको :-

सो को बिबरण :-

आर्थिक बर्ष

अनुदान उपलब्ध गराउने

अनुदानको बिषय

संस्थाको नाम

प्राप्त भएको अनुदानको बिबरण
(नगद/जिन्सी)

नोटः अनुसूची-३ बमोजिमको प्रस्तावको मोडेलमा उल्लेख भए बमोजिमका विषयवस्तुको साथ साथै आवेदकले आवश्यकता
अनुसार अन्य सान्दर्भिक विषयवस्तुहरु थप्न सक्नेछ ।
हस्ताक्षर :
नाम :
पद :

संस्थाको छापः

प्रतिबद्धता पत्र
कृ षि ज्ञान के न्द्र, ललितपुरको मिति २०७७/04/16 को सूचना स्थानिय तहको समन्वय तथा सहकारी समन्वय
तथा निजी क्षेत्रको ५० प्रतिशत साझेदारीमा एग्रिमार्ट स्थापना

कार्यक्रममा सहभागिताको लागि इच्छु क भई सोको

कार्ययोजना सहितको आवेदन पेश गरेको÷का छु ÷छौँ । उक्त कार्यक्रममा छनौट भएमा कार्ययोजनामा उल्लेख

भए बमोजिमको कार्य गर्नेछु र ========== वर्ष सम्म निरन्तरता दिनेछु ÷छौँ । कार्ययोजना अुनसारको
कार्य नगरेमा वा ......वर्ष अगावै सो कार्यहरु बन्द गरेमा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम प्रचलित व्याज

सहित फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ÷छौँ । अन्यथा प्रचलित कानुन बमोजिम सहुला÷बुझाउँला । साथै

सञ्चालित क्रियाकलापबाट वातावरणलाई नकारात्मक असर नपुर्याउने व्यहोरा तथा प्रतिबद्धता समेत व्यक्त
गर्दछु ÷छौँ ।

आनुदानग्राहीको तर्फ बाट
नामः
पदः

संस्थाको नामः
ठे गानाः

सम्पर्क नं.:
दस्तखतः
मितिः
छापः
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