च्याउ खेतीका लागि अनुदान कार्यक्रम सन्चालन सहयोगको लागि आवेदकले पेश गर्ने निवेदन
श्रीमान् प्रमुख ज्यू,

कृ षि ज्ञान के न्द्र,ललितपुर ।

मिति : ...........................

विषय : च्याउ खेतीका लागि अनुदान कार्यक्रम उपलब्ध गराई दिने बारे।
कृ षि ज्ञान के न्द्र, ललितपुरबाट मिति 20 ७७/०४/१६ मा सूचना प्रकाशित भए अनुसारिस्थानिय तहको

समन्वय तथा सहकारी समन्वय तथा निजी क्षेत्रको ५० प्रतिशत साझेदारीमा च्याउ खेती कार्यक्रमका लागि
अनुदान कार्यक्रमबाट सहयोग प्राप्त गरी च्याउ 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 ।
तपशिल

1. निवेदनको साथ रु १०।- को टिकट र नागरिकताको प्रतिलिपी, सहित च्याउ खेतीका लागि अनुदान
कार्यक्रम सन्चालन सहयोगको लागि आवेदकले पेश गर्नुपर्ने प्रस्तावको मोडेल अनुसारको प्रस्तावना सहीत
प्रतिबद्धता पत्र
2.

निवेदनको साथ संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, PAN/VAT दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी, कर चुक्ता
प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, वार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपी,

3.

कृ षि सहकारी/समूहको हकमा संस्थाको कार्य समितिको बैठकले नमुना कृ षि फार्म स्थापना र
सन्चालनको लागि सहयोग माग गर्नको लागि गरेको निर्णयको प्रतिलिपि,

4.
5.

स्थानिय तहको समन्ययमा कार्यक्रम सन्चालन गर्ने आसयको, स्थानिय तहको सिफारिस पत्र ।

प्रस्तावित परियोजना स्थलको फोटो र प्रस्ताव मूल्याङ्कनलाई सहयोग हुने अन्य के ही सहयोगी कागजात
भए सो समेत,

6.

प्रस्तावमा उल्लेखित एउटै प्रयोजनाको लागि नेपाल सरकार/प्रदेश सरकार/स्थानिय तह/अन्य संघ
संस्थाबाट सोहि कामको लागि सहयोग लिए/नलिएको स्वघोषणा पेश गर्नु पर्ने छ ।
निवेदकको

हस्ताक्षरः
नामः

संस्थाको नामः
ठे गानाः

मोवाईल नं.

संस्थाको छापः
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च्याउ खेतीका लागि अनुदान कार्यक्रम सन्चालन सहयोगको लागि आवेदकले पेश गर्नुपर्ने प्रस्तावको मोडेल
1.

आवेदक र सम्पर्क व्यक्ति सम्बन्धी विवरणः

आवेदकको नामः
पूर्ण ठे गाना ( पत्राचारको लागि)
संचालन गर्न खोजेको कार्यक्रम
परियोजना स्थल ( कार्य क्षेत्र)
प्रस्तावित आयोजनाको कू ल खर्च ( सहयोग स्वरुप माग
गरेको अनुदान रकम + लगानी)

कृ षि ज्ञान के न्द्रबाट माग गरेको कू ल अनुदान रकम रु.
आफ्नो लगानी
उत्पादित कृ षि बस्तुको परिमाण
ब्यबसायले वातावरणमा नकारत्मक प्रत्भाव पार्छ/ पार्दैन?
फर्म/ समुह/ सहकारीको नाम :
ठे गाना :

प्रोपाईटरको वा अध्यक्षको नामः

मोबाइल नम्बरः संस्था दर्ता भएको मितिः
स्थायी लेखा नम्बरः

संस्थाको मुख्य उद्देश्यः

2.

कृ षि व्यवसायको हाल अवस्थाः (नयाँ व्यवसायीको हकमा यो तालिका भर्नु पर्ने छैन)
तालिकाः..............................................को हालको व्यवसायको अवस्था

क्र.स.

हालको व्यवसाय

व्यवसायको आकार

वार्षिक

वार्षिक कू ल

(अनुमानति)

आम्दानी रु.

उत्पादन

जम्मा
आवश्यकता अनुसार महल थप गर्नुहोस ।

2

अनुमानित

रोजगारी सिर्जना

प्रस्तावको औचित्य/ उद्देश्य

3.

4.

अपेक्षित उपलब्धीहरु र वार्षिक उत्पादन विवरणः

(क) प्रस्तावित व्यवसायका अपेक्षित उपलब्धिहरु तपसिल बमोजिमका हुनेछः


जग्गाको

क्षेत्रफल

(आफ्नो/परिवारको/सदस्यको/संचालकको/शेयर

धनीको

रहेको.................रोपनी, भाडामा लिएको.............रोपनी, जम्मा................रोपनी)



5.



6.



नाममा

वार्षिक उत्पादन (के .जि.)

वार्षिक जम्मा आम्दानी(रु.)

रोजगारी सिर्जना (पूर्णकालीन.........आंशिक............)
पूर्वाधारको अवस्था (सडक, सिंचाई, विद्युत, बजार आदि)
सम्पूर्ण पूर्वाधारको सुविधा भएको

पूर्वाधारको सुविधा मध्यम किसिमको भएको
पूर्वाधारको सुविधा अभाव रहेको

सम्बन्धित आवेदक सदस्य/शेयरधनीहरुको शैक्षिक योग्यताः
स्नातक तह वा सो भन्दा माथि........जना
प्रमाणपत्र तह.........जना



प्रमाणपत्र तहभन्दा कम.........जना

7.

संचालन गरिने कार्य विवरण

क्र.सं.

संचालन गरिने क्रियाकलाप विवरण

अनुदान

सहयोग निजी लगानी (रु.)

जम्मा लगानी (रु.)

(रु.)

आवश्यकता अनुसार महल थप गर्नुहोस ।

8.

खर्च विवरणः

क. स्थिर खर्चको विवरणः कृ षि यन्त्र उपकरणहरु भवन, तारबार, सिंचाई व्यवस्थापन आदि जस्ता संरचना
निर्माण आदि पूर्व सञ्चालन खर्च आदि ।
क्र.सं.

क्रियाकलाप विवरण

ईकाइ

प्रथम वर्ष
हाल

थप

भए

हुने

को

जम्मा
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दोश्रो वर्ष

तेश्रो वर्ष

आवश्यकता अनुसार महल थप गर्नुहोस ।

ख. चालु खर्चको विवरण (एक वर्षको मात्र): कामदार, मल, बीउ, रोगकिरा व्यवस्थापन आदि
क्र.सं.

क्रियाकलाप विवरण

ईका

प्रथम वर्ष

दोश्रो वर्ष

तेश्रो वर्ष

इ
हाल भए को

थप

जम्मा

हुने

आवश्यकता अनुसार महल थप गर्नुहोस ।

9.

आम्दानीको अनुमानित विवरणः

क्र.सं.

बिक्रि हुने सेवा इकाई
वा बस्तु

प्रथम वर्ष

दोस्रो वर्ष

तेस्रो वर्ष

जम्मा
आवश्यकता अनुसार महल थप गर्नुहोस ।

१०. यस अघि सरकारी तथा गैर सरकारी संध संस्थाबाट अनुदान/सहयोय/ सहायता प्रप्त भएको नभएको
विबरण

प्राप्त गरेको :प्राप्त भएको भए
आर्थिक बर्ष

प्राप्त नगरेको :सो को बिबरण :अनुदान उपलब्ध

गराउने संस्थाको नाम

अनुदानको बिषय

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 ।
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प्रतिबद्धता पत्र
कृ षि ज्ञान के न्द्र, ललिपुरको मिति २०७७/०४/ को सूचना अनुसार च्याउ खेतीका लागि अनुदान 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 बन्दगरेमा
कृ षि ज्ञान के न्द्रबाट प्राप्त अनुदान रकम प्रचलित व्याज सहित फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ÷छौँ ।
अन्यथा प्रचलित कानुन बमोजिम सहुला÷बुझाउँला । साथै सञ्चालित क्रियाकलापबाट वातावरणलाई
नकारात्मक असर नपुर्
याउने व्यहोरा तथा प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु ÷छौँ ।
आबेदकको तर्फ बाट
नामः
पदः
संस्थाको नामः
ठे गानाः
सम्पर्क नं.:

bfofF

दस्तखतः
मितिः
छापः
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