कफि प्रमाणिकरण तथा सहयोग कार्यक्रम
आवेदन-फारम
श्री प्रमुख ज्यू,

कृ षि ज्ञान के न्द्र, ललितपुर ।
कृ षि ज्ञान के न्द्र, ललितपुरबाट प्रकाशित मिति २०७७/०४/१६ को सूचना कफि प्रमाणिकरण

तथा सहयोग कार्यक्रम कार्यक्रममा सहभागि का लागि लागत अनुमान रु. ... .... (अक्षेरुपि
रु........................................) लागत ईष्टिमेट सहितको प्रस्ताबना र बमोजिमका कागजातहरू
राखी निवेदन पेश गरेको छु / छौ।
संलग्न कागजातहरु:
1.

रु. १० को टिकट टाँसेको निवेदन, सहीत प्रतिबद्धता पत्र र सम्लग्न ढांचा अनुसारको

2.

कृ षक समूह, कृ षि सहकारी, नीजि फर्मको अद्यावधिक दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।

प्रस्तावना ।

3.

सहकार्यमा कार्यक्रम संचालन गर्ने आसय सहित

4.

समूह/ सहकारीको हकमा कार्यक्रम माग सम्वन्धि बैठकको निर्णयको प्रतिलिपी ।

5.

पत्र ।

जिल्ला कफि सहकारी संधको सिफारिस

आवेदकको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र फोटो ।

निवेदक

दस्तखतः

नाम थरः
पदः

फोन नं.
संस्थाको छाप:
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प्रस्तावनाको ढाँचा
प्रस्तावित आयोजनाको नाम:

१. आवेदक सम्बन्धि विवरण:
आवेदकको नाम:
पूर्ण ठे गाना (पत्रचारको लागि):
आवेदकको किसिम (कु नै एक मात्र चिन्ह लगाउने)

१.कृ षक समूह

२.कृ षि सहकारी

3.कृ षि फर्म
४.कृ षि कम्पनी
संस्था दर्ता भएको मिति:
स्थायीलेखा नं.:
संस्थाको मुख्य उद्देस्य:
प्रोपाइटरको वा अध्यक्षको नाम:
मोबाइल नं.:
परियोजना स्थल (कार्य क्षेत्र)
प्रस्तावित

आयोजनाको

कु ल

खर्च

(यसमा

अनुदान

अनुदानग्राहीको तर्फ बाट व्यहोर्ने खर्च समेत समावेश गर्ने)

र

अन्य स्रोत वा वित्तीय सहकार्यमा कु नै काम भइरहेको भए ,

कु न संस्थाबाट के -के उद्देश्यक लागि वित्तीय सहयोग पाउनु
भएको छ, खुलाउनुहोस्
विगतमा गरेको कामको संक्षिप्त विवरण
२. आयोजना सञ्चालन प्रक्रिया:
२.१ प्राविधिक तथा भौगोलिक संभाब्यताः
२.२ आयोजनाको उद्देश्य:

२.३ समस्या तथा चुनौती:

३. आयोजना सञ्चालनवाट हुने उपलब्धिहरु:
३.१ क्षेत्रफल बिस्तार(हेक्टर)
३.२ उत्पादन वृद्विः

३.३ जीविकोपार्जन तथा जीवनस्तर सुधारः

३.४ रोजगारी तथा आर्थिक अवस्था सुधारः
३.५ लाभान्वित हुने परिवार संख्याः
४. आम्दानी खर्च विश्लेषण
आम्दानी विशलेषण
विवरण

प्रथम वर्ष

दोस्रो वर्ष
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तेस्रो वर्ष

कै फियत

खर्च विश्लेषण
विवरण

प्रथम वर्ष

दोस्रो वर्ष

तेस्रो वर्ष

कै फियत

जम्मा खर्च
५. मूख्य क्रियाकलापको लागत अनुमान
क्र.स

मूख्य क्रियाकलाप

माग

गरेको

आवेदकको

अनुदान

कु ल

कै फियत

योगदान

कु ल

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

हस्ताक्षर :
नाम :

संस्थाको छापः

पद :

सम्पर्क न.
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प्रतिबद्धता पत्र

कृ षि ज्ञान के न्द्र ललितपुरको मिति २०७ 7/04/16 को सूचना अनुसार कफि प्रमाणिकरण तथा सहयोग

कार्यक्रम सञ्चालनमा 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

bfofF

मितिः
छापः
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