प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धनका लागग अनुदान आवेदन फािम

श्रीमान ् प्रमख
ु ज्य,ू

ममततिः 2077/ /

कृषि ज्ञान केन्द्र, लमलतपुि

महोदय,

षवियिः प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धनका लागग अनुदान सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत षवियमा कृषि ज्ञान केन्द्र लमलतपुिबाट ममतत २०७७/०६/१०गते अन्नपुर्् पोष्ट दै ननकमा

प्रकामित“प्राङ्गारिक कृषि प्रबध्न ममसन कार््क्रम”को प्रस्ताव पेि गने बािे को सूचना अनुसाि
तपमसलको प्राङ्गारिक कृषि प्रबर्द्धन ममसन काय्क्रम काया्न्द्वयन काय्क्रममा सहभागग हुनकोलागग
व्यवसातयक योजनामा उल्लेख भए अनुसािका क्रक्रयाकलाप तथा तनम्न कागजातहरु
सहहतकोपरियोजना प्रस्ताव तयाि पािी आवेदन पेि गिे को छु/छौँ।
सहभागगहुन चाहे को काय्क्रमकोनाम :काय्क्रमम लागत १॰ काय्क्रमको कुल लागत :२॰
३॰

काय्क्रमकोसंचालनको लागग माग गिे को अनद
ु ान िकम :आबेदकले व्यहोने िकम :-

संलग्न कागजातहरु
1.

तनवेदन ि रु १०।–को हटकट,

2.

संस्था दता् भएको प्रमाणपत्र ि स्थायी लेखानम्बि प्रमाणपत्रको प्रततमलषप ।

3.

संस्थाको काय्सममततको बैठकले सहयोग माग गन्को लागग गिे को तनण्यको प्रततमलषप ।

4.

व्यवसातयक योजना प्रस्तावना ।

5.

संस्थाको स्वाममत्वमा प्राङ्गारिक खेतीको लागी काय्बबगधमा तोक्रकए अनुसाि जग्गाधनी
प्रमाणपुजा्को प्रततमलषप वा प्रचमलत कानुन बमोजजम मलजमा मलएको खुल्ने कागजको
सक्कलैप्रतत ।

6.

प्रस्तावमा उल्लेखखत एउटै प्रयोजनको लागग नेपाल सिकाि/प्रदे िसिकाि/ स्थानीय तह अन्द्य
संघसंस्थाबाट सोही कामको लागग सहयोग मलए नमलएको स्वघोिणा पत्र।

7.

काय्क्रम प्राजतत पतछ पााँच वि्सम्म तोक्रकएको उर्ददे श्य अनुसाि काम गने प्रततवर्दधता पत्र।
तनवेदक

नाम:
पद:
दस्तखत:
ठे गाना:....................पामलका......वडानं........
टोल..........................
सपक् नं:
छाप:

प्राङ्गारिक खेती प्रव्र्दधनका लागग आवेदकले पेश गनप
ु् ने प्रस्तावको ढांचा (नमुना)
प्रस्ताषवत आर्ोजनाको नाम:१. आवेदक सम्बन्न्ध षवविर्:
आवेदकको नाम:
पूण् ठे गाना :)पत्रचािको लागग(
आवेदकको क्रकमसम कुनै एक मात्र गचन्द्ह
लगाउने

१कृिक समूह.

२कृषि सहकािी.
३. कृषि फम्

संस्था दता् भएको ममतत :
स्थायीलेखा नं:.
संस्थाको मुख्य उर्ददे श्य:

प्रोपाइटिको वा अध्यक्षको नाम:
मोबाइल नं:.
परियोजना स्थल )काय् क्षेत्र(
प्रस्ताषवत आयोजनाको कुल खच् )यसमा
अनुदान ि अनुदानग्राहहको तफ्बाट व्यहोने
खच् समेत समावेि गने(

अन्द्य श्रोत वा षवत्तीय सहकाय्मा कुनै काम
भइिहे को भए के उर्ददे श्यको, कुन संस्थाबाट

के का लागग षवत्तीय सहयोग पाउनु भएको छ
खुलउनुहोस ्

षवगतमा गिे को कामको संक्षक्षतत षवविण

२. आर्ोजना सञ्चालन प्रक्रक्रर्ा:
२.१ आयोजनाको उर्ददे श्य:
३. आर्ोजना सञ्चालनबाट हुने उपलब्धीहरु:
३.१ क्षेत्रफल षवस्ताि)हे क्टि(
३.२ उत्पादन वर्द
ृ षविः

४. कृषि कम्पनी

४. आम्दानी खच् षवश्लेिर्ः
आम्दानी षवि््लेिण
बजारिकिण हुने वाली/बस्तुहरुको
षवविण

ईकाई

परिमाण

मुल्य

जम्मा

खच् षवश्लेिण
कामको षवविण/नाम

प्रथम वि्

दोस्रो वि्

तेस्रो वि्

कैक्रफयत

जम्मा खच्
५. मख्
ू र् क्रक्रर्ाकलापको लागत साझेदािी
क्रस.

मूख्य क्रक्रयाकलाप

माग गिे को

आवेदकको

अनुदान रु.

योगदान रु.

कुल
हस्ताक्षि :
नाम :
पद :

सम्पक् न.

छापिः

कुल
रु.

कैक्रफयत

प्रनतबर्दधता पत्र
कृषि ज्ञान केन्द्र, लमलतपुिको ममतत २०७७/०६/१० कोसूचना अनुसािप्राङ्गारिक कृषि प्रबर्द्धन

ममसन काय्क्रममा सहभागगताको लागग इच्छुक भई सोको काय्योजना सहहतको आवेदन पेि
गिे को÷का छु÷छौँ । उक्त काय्क्रममा छनौट भएमा काय्योजनामा उल्लेख भए बमोजजमको काय्

गनेछु ि ५ वि् सम्म तनिन्द्तिता हदनेछु÷छौँ।काय्योजना अुनसािको काय् नगिे मा वा ५ वि् अगावै
सो काय्हरु बन्द्दगिे मा प्रदे ि सिकािबाट प्रातत अनद
ु ान िकम प्रचमलत व्याज सहहत क्रफता् गने
प्रततबर्दधता व्यक्त गद्छु÷छौँ । अन्द्यथा प्रचमलत कानन
बमोजजम सहुला÷बझ
ु
ु ाउाँ ला । साथै
सञ्चामलत क्रक्रयाकलापबाट वाताविणलाई नकािात्मक असि नपर्ु याउने व्यहोिा तथा प्रततबर्दधता
समेत व्यक्त गद्छु÷छौँ ।
आनुदानग्राहीको तर््बाट
नामिः
पदिः
संस्थाको नामिः
ठे गानािः
सम्पक् नं.:
दस्तखतिः
ममततिः
छापिः
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