
अनसूुची २ 

कृषि उद्यमी सहयोग अनदुान मागका लागग ददने गनवदेनको ढााँचा 
 

 

   गमग िः.................... 
श्री ......................ज्यू 

.............................. । 

 

 

षवियिः कृषि उद्यमी सहयोग अनदुान उपलब्ध गराइददने सम्बन्धमा | 
 

 

 

प्रस्  ु षवियमा  हााँ कायाालयबाट गमग  ...................................... मा प्रकाशि  गररएको 
सूचना अनसुार................... शिल्ला ......................न.पा./गा.पा वडा नं. ...... गनवासी 
........................... म कृषि उद्यमीले ................................................ काया संचालनका लागग 
अनदुानको रकमको आवश्यक ा परेकाले रु. १० को षटकट टास गरर आवश्यक कागिा हरु यसै गनवेदन 
साथ संलग्न राखी यो प्रस् ावना पेि गरेको छु । 

 

 

 

 

 

        दस् ख  

          नाम: 
पद: 

    ठेगाना: 
 सम्पका  नं.: 
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व्यवसाषयक योिनाको ढााँचा 
 

१. प्रस् ावकको नाम:  

२. कायाक्रम संचालन गने ठेगाना: .......... शिल्ला ................... न.पा./गा.पा...........वडा नं. 
................ टोल  

३. कायाक्रमको प्रकार: मषहला उद्यमी सहयोग/यवुा उद्यमी सहयोग/फरक क्षम ा भएका उद्यमी लशक्ष  
सहयोग कायाक्रम 

४. लशक्ष  वगा: हो/होइन       यदद हो भने खलुाउनोहोस ............. 
५. प्रस् ाषव  योिना: 
६. प्रस् ाषव  योिनाको मखु्य उदे्धश्य: 
७. प्रस् ाषव  योिना सम्बशन्ध अनभुव: ........... विा 
८. संचागल  आयोिनाको क्षेत्रफल: 
९. हालको उत्पादकत्व: ..................... वाषिाक आम्दानी: .....................  

१०. आयोिना पश्चा  उत्पादकत्व: ..................... वाषिाक आम्दानी: .....................  

११. प्रस् ावकको खा ा रहेको बैंक: 
१२. प्रस् ावकको बैंक खा ा नं.: 
१३. व्यवसाषयक योिना संचालनका लागग गररने षक्रयाकलाप  था अनमुागन  लाग  

क्र.स. षक्रयाकलाप पररमाण दर कुल लाग  अनदुान 
माग 

कैषफय  

१ पूवााधार षवकास      

१.१       

१.२       

२ औिार उपकरण      

२.१       

२.२       

3 उत्पादन सामाग्रीहरु      

3.१       

3.२       

१४. आयोिनाबाट हनेु सकारात्मक प्रभाव:  

 आय आिान: ..................... प्रग  विा 
 रोिगारी गसिाना: ..................... िना 



१५. आयोिनाबाट लाभाशन्व  हनेु सम्भाषव  कृिक पररवार संख्यािः प्रत्यक्ष.............. अप्रत्यक्ष............ 
१६. आयोिना स्थलमा गसचाईको व्यवस्था छ/छैन ............... छ भने गसचाईको षकगसम ................ 
१७. आयोिना स्थलमा सडक छ/छैन ............... छ भने सडकको षकगसम ................... 
१८. आयोिना स्थलमा षवद्य ुको व्यवस्था छ/छैन ............... 
१९. कायाक्रम सम्बशन्ध संशक्षप्त षववरण:   

 क) आवश्यक ा र औशचत्य 

 

 ख) आयोिना संचालन हनेु स्थान र क्षेत्रफल 

 

ग) आयोिनाबाट उत्पादन हनेु वस् कुो सचुी 
 

घ) आयोिनाबाट उत्पादद  हनेु वस् कुो विार 

 

उपयुाक्त बमोशिमको षववरणहरु िाने बझेु सम्म सषह छ यदद झटुो ठहरीएमा गनवेदन स्व  खारेि भई 
कानूनू बमोशिम सहुाँला बझुाउाँला । 

 

साक्षी        गनवेदक 

दस् ख िः       दस् ख िः 
नामिः        नामिः 
पदिः         पदिः 
फोन नं.:       फोन नं.: 
गमग िः        गमग िः 
  



प्रग बद्ध ा पत्रको ढााँचा  

 

.....................................मन्त्रालय/गनदेिनालय/केन्रको गमग  .......................को सचुना 
अनसुार.......................................कायाक्रममा सहभागग ाको लागग इच्छुक भई सो को व्यवसाषयक 
योिना सषह को आवेदन पेि गरेको/का छु/छौ । उक्त कायाक्रममा छनौट भएमा व्यवसाषयक योिनामा 
उल्लेख भए बमोशिमको काया गनेछु र ................विा सम्म गनरन् र ा ददनेछु/छौ । काया योिना 
अनसुारको काया नगरेमा वा ५(पााँच) विा अगाव ैसो कायाहरु बन्द गरेमा प्रदेि नं. ५, प्रदेि सरकारबाट 
प्राप्त अनदुान रकम प्रचगल  व्याि सषह  षफ ाा गने प्रग बद्ध ा व्यक्त गदाछु/छौ ।अन्यथा प्रचगल  काननु 
बमोशिम सहलुा/ बझुाउला । साथै संचागल  षक्रयाकलापबाट नकारात्मक असर नपयुााउने व्यहोरा  था 
प्रग बद्ध ा समे  व्यक्त गदाछु/छौ । 

 

आवेदकको  फा बाट 

 

नामिः 
पदिः 
संस्थाको नामिः 
ठेगानािः 
सम्पका  नं. 
दस् ख िः 
गमग िः 
छापिः 
 

 

 

 

इग  सम्व  ्२०............... ग े ................. रोि ............. िभुम ्      

 

  बबबबब 

 

  दायााँ 
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स्थानीय  ह वा ज्ञान केन्रबाट उपलब्ध हनेु गसफाररसको ढााँचा 
गमग : ................................ 

 

श्री ................ ज्यू 

................................... 

................................... 
 

षविय: कृषि उद्यमी सहयोग अनदुान भकु्तानी सम्बन्धी गसफाररस पत्र 

 

उपरोक्त षवियमा  हां कायाालयबाट गमग  ...................... मा शस्वकृ  .................................. स्थाषय 

ठेगाना भएका ............................... का छोरा/छोरी ............................ले  हााँ स्वीकृ  कायायोिना  

अनसुार  पशिल बमोशिमका कायाहरु सम्पन्न गरेकोमा सम्झौ ा अनसुार रकम भकु्तानीका लागी गसफाररस 
साथ 

अनरुोध गररन्छ । 

कायाप्रगग को षववरण 

योिनाको नाम:  

क्र.स. षक्रयाकलापहरु पररमाण िम्मा खचा मखु्य उपलशब्ध 

     

     

     

     

 


