
                                                                                                                                                           रु १० को टिकि 

                                                                       मिम िः-  

श्रीिान ्कार्ाालर् प्रिखु ज्रू् 

कृटि ज्ञान केन्द्र, म्र्ाग्दी। 

टििर्िः अनदुान उपलब्ध गराई ददनहनु। 

प्रस्  ु टििर्िा त्र्स कार्ाालर्बाि मिम  २०७८/०८/०६ िा प्रकाशि  सूचना बिोशिि र्स मनिेदन 
फारििा हस् ाक्षर भएका ि/हािी गण्डकी प्रदेि म्र्ाग्दी 
शिल्ला..............................न.पा/गा.पा....................िाडा........................................ िोलिा 
अिशस्ि .................................................................................................................कार्ाक्रि
को लामग अनदुान सहर्ोग उपलब्ध गराइददन ुहनु अनरुोध गदाछु, गदाछौ। आिश्र्क कागिा  र्सैसाि पेि 
गरेका  छौ। 

 

संलग्न गनुापने कागिा हरु 

१) सम्बशन्द्ध  मनकार्िा कृिक सिहु, कृटि सहकारी, िल / िन उपभोक्ता समिम , कृटि फिा/ कम्पनी 
द ाा  िा नटिकरण भएको प्रिाणपत्रको प्रम मलटप । 

२) ब्लक िाग गने कार्ा समिम को मनणार्को प्रम मलटप । 

३) सम्बशन्द्ध  स्िामनर्  हको मसफाररस । 

४) कार्ा संचालन हनुे के्षत्रको (िग्गा) टििरण िा भाडािा िग्गा भएिा कशम् िा ५ ििाको सम्झौ ा 
प्रत्र। 

५) मनिेदकको नागररक ा िा पररचर् खलु्ने प्रिाणप्रत्रको प्रम मलटप ।  

६) ग  आ.ि िा सम्पन्न भएका कार्ाहरुको टििरण पेि गने (परुािा ब्लक कार्ाक्रि संचालन गरेका 
ब्लकहरुले िात्र) । 

 

मनिेदक 

 

नाििः 
कृिक सिहु/सहकारी/फिाको नािःिः 

ठेगानाःिः 
हस् ाक्षर: 

सम्पका  नम्बरःिः 
संस्िाको छापःिः 

 
 
 



 

 

                                                    

स्ि-घोिणा पत्र 

 

कृटि ज्ञान केन्द्र, म्र्ाग्दीको आ.ि २०७८/७९ को स्िीकृ  िाटिाक कार्ाक्रि अन्द् गा  अनदुानिा कृटि 
कार्ाक्रि संचालनका लामग आिेदन पेि गने मिम  २०७८/०८/०६ ग े प्रकाशि  सूचना अनसुार 

............................................................................................................... कार्ाक्रििा 
सहभामगको लामग इच्छुक भई सोको कार्ार्ोिना सटह को आिेदन पेि गरेको/गरेका छु/छौ। उक्त 
कार्ाक्रिको लामग अशघल्ला दईु आमिाक ििािा अनदुानको लामग प्रस् ाि आव्हान गररएकोिा र्स कार्ाालर् िा 
अन्द्र् कुनै सरकारी कार्ाालर्बाि अनदुान प्राप्त नगरेको सो-घोिणा गदाछु/गदाछौ। र्दद कुनै कार्ाालर्बाि 
ि/हािीले कुनै प्रकारको अनदुान प्राप्त गरेको खलेुिा र्स कार्ाक्रि स्ि  रद्द हनुेिा र प्रचमल  कानून 
बिोशिि सिार् सहुुँला/िझुाउला भमन सिासम्ि  िञ्जुरी गरेका छौ/छु। 

 

 

                                                                    मनिेदकको हस् ाक्षर 

सिूह/सहकारी  िा मनशि फिाको नाििः 
                           अध्र्क्ष  िा संचालकको नािःिः 
                           ठेगानाःिः 
                           िोबाइल नम्बरःिः 
                           संस्िाको छापःिः 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

                                                                          मिम िः  

श्री प्रिखु ज्रू् 

कृटि ज्ञान केन्द्र, म्र्ाग्दी। 

टििर्िः ब्लक स्िापना गरी पाउुँ बारे। 

प्रस्  ु टििर्िा हािी  पशिल बिोशििका कृिक सिूह/कृटि सहकारी संस्िा/ िल/िन उपभोक्ता 
समिम /कृटि उद्यिीहरु र्स म्र्ाग्दी शिल्लाको...................................गा.पा/न.पा मभत्र किाण्ड के्षत्र रहन े
गरी व्र्िसाटर्क कृटि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) स्िापना गरी संचालन गना ईच्छुक 
भएकोले....................बाली/िस् कुो ब्लक के्षत्र मनधाारण गरीददन ुहनु र्ो मनिेदन पेि गरेका छौं। 

मनिेदक 

क्र.स कृिक सिूह/कृटि सहकारी 
संस्िा/ िल/िन उपभोक्ता 
समिम /कृटि उद्यिीहरुको 
नाि 

ठेगाना सम्पका  नम्बर अध्र्क्ष/प्रोपाईिरको 
नाि 

दस् ख  

      

      

      

      

      

आिश्र्क कागिपत्रहरु 

१) सम्बशन्द्ध  मनकार्िा कृिक सिहु, कृटि सहकारी, िल / िन उपभोक्ता समिम , कृटि फिा/ कम्पनी 
द ाा  िा नटिकरण भएको प्रिाणपत्रको प्रम मलटप । 

२) ब्लक िाग गने कार्ा समिम को मनणार्को प्रम मलटप । 

३) सम्बशन्द्ध  स्िामनर्  हको मसफाररस । 

४) कार्ा संचालन हनुे के्षत्रको (िग्गा) टििरण िा भाडािा िग्गा भएिा कशम् िा ५ ििाको सम्झौ ा 
प्रत्र। 

५) मनिेदकको नागररक ा िा पररचर् खलु्ने प्रिाणप्रत्रको प्रम मलटप ।  



 

 

 
 



 
व्लक के्षत्रको िागको लामग आधारभ ु  थ्र्ाङ्क फारि 

१) प्रस् ाटि  व्लक टिकास हनुे िालीको नाििः 

२) प्रस् ाटि  व्लक टिकास गररने स्िानिः 

३) प्रस् ाटि  व्लक के्षत्रिा पररर्ोिना अन्द् गा  सञ्चालन भै सकेका पकेि/व्लकको टििरण 

क्र.स पकेि/व्लक 
संचालन भएको 
िाली/िस्  ु

गाउुँपामलका/नगरपामलका िडा नम्बर पकेि/व्लकको 
क्षेत्रफल 

पकेि/ व्लक 
सञ्चलान अिमध 

      

      

 ४) प्रस् ाटि  व्लक क्षते्र अन्द् गा  कार्ाक्रििा सिािेि हनु सक्ने घरधरुीहरुको टििरण 

गाउुँपामलका/नगरपामलका िडा नम्बर लशक्ष  कृिक घरधरुी संख्र्ा 

   

   

५) प्रस् ाटि  व्लक के्षत्रिा सिािेि हनुे खे ी र्ोग्र् िग्गाको टििरण 

िग्गाको टकमसि के्षत्रफल( हेक्िरिा)   मसंशच  (हेक्िर) अमसंशच  (हेक्िर) मसंशच  भए 
मसचाईको स्रो  

खे      

पाखो     

िारी     

िम्िा     

६) प्रस् ाटि  व्लक सञ्चालन के्षत्रको प्रिखु िालीको हालको के्षत्रफल, उत्पादन  िा उत्पादकत्ि टििरण 



व्लक क्षेत्रको 

हालको प्रिखु बाली 

िस् हुरु 

कुल 

के्षत्रफल(हेक्िर) 

उत्पादकत्ि 

(िे.िन./हेक्िर) 

कुल उत्पादन ( 

िे.िन.) 

 अनिुामन  टिक्री 

पररिाण (िे.िन) 

बहिुटिार्  बालीहरु     

मसिनल बालीहरु     

     

     

७) प्रस् ाटि  व्लक कार्ाक्रिबाि प्राप्त हनुे अपेशक्ष  उपलशब्धहरु (व्लक सञ्चालन पश्चा  प्राप्त हनु ेउपलशब्ध 
टििरण उल्लेख गने) 

क) फलफूल िगैँचा 

िग्गाको क्षेत्रफल िम्िा िोिको 

संख्र्ा 

पूणा उत्पादनिील 

बोि संख्र्ा 

 आशंिक रुपिा 

उत्पादनिील िोि 

संख्र्ा 

 िम्िा उत्पादन 

(िे.िन.) 

िप टिस् ार हनुे 

क्षेत्रफल (हेक्िर) 

      

      

      

ख) प्रस् ाटि  मसिनल िाली 

िग्गाको क्षेत्रफल  ोटकएको बालीले 

ढाक्ने के्षत्रफल 

उत्पादत्क 

(िे.िन/हेक्िर) 

 िम्िा उत्पादन 

(िे.िन.) 

िप टिस् ार हनुे 

क्षेत्रफल (हेक्िर) 

     



     

     

 ८) प्रस् ाटि  ब्लकिा उल्लेख गररएको बाली/बस् कुो प्राटिमधक एिं भौगोमलक उपर्कु्त ा 

 

 

 

९) प्रस् ाटि  व्लकिा उल्लेख गररएको बाली/बस् कुो बिारीकरण सम्भािना 

प्रिखु बिार उपलब्ध ििार पूिााधार उत्पादनको बिारीकरण र्ोिना 

   

   

   

   

 

१०) प्रस् ाटि  ब्लक संचालन गना आिश्र्क कृटि उत्पादन सािाग्री उपलब्ध ाको स्रो  एिं अिस्िा  

उत्पादन सािाग्री उपलब्ध स्रो   

  

  

  

  

११) प्रस् ाटि  व्लक अन्द् गा को बाली/िस् कुो उत्पादनको लामग आिश्र्क कृटि पूिााधारहरुको उपलब्ध ा 

 

 



१२) प्रस् ाटि  ब्लक के्षत्र मभत्र सािटुहक खे ी िा क्लष्टर खे ीको हालको अिस्िा एिं टिस् ारको संम्भािना 

 

 

 

१३) प्रस् ाटि  व्लक कार्ाान्द्िर्नबाि िप हनु सक्ने रोिगारीका अिसरहरु 

आशिंक रोिगारी पूणाकालीन रोिगारी दैमनक ज्र्ालदारी 

   

   

   

   

१४) प्रस् ाटि  व्लक िाग गनुाका आधारहरु (न्द्र्नु ि के्षत्रफल िा संख्र्ा, सस्िाग  क्षि ा, आिेदक 
संस्िाहरुको र्टह प्रकृम का कार्ाक्रि संचालन गरेको अनभुि आदी) 

 

 

१५) प्रस् ाटि  व्लक र बाली/िस्  ुछनौि गनााको पषु्टाई 

 

 

१६) प्रस् ाटि  व्लक िाग गने संस्िाको प्रोफाईल 

(व्लक िाग गने संस्िा एक भन्द्दा िढी भए र्ो प्रोफाइल क्रिि िप गदै िाने) 

१. कृटि सिूह/कृटि सहकारी/ समिम  र कृटि फािाको नाििः 

 

२. गठन भएको मिम िः 



३. संस्िाको ठेगनािः 

 

४.  पाईको सिूह/संस्िा कुनै सरकारी संस्िािा आिद्ध छ भने, 

 सो संस्िाको नाििः 

 

  द ाा नम्बरिः 

५. कृटि सिूह/कृटि सहकारी/समिम  र कृटि फािा कसरी गठन भएको हो? कसको गठनिा भर्ो? 

 

 

६. कृटि सिूह/कृटि सहकारी/समिम  र कृटि फािा  गठन खास उद्देश्र् के हो ? 

 

७. िामसक िच  छ िा छैन? र्दद छ भन ेकम ...................................................... 

क) बैंक............................................................................ ख) खा ा 
नं.................................... 

 

८. कृटि सिूह/कृटि सहकारी/ समिम  र कृटि फािा कार्ाान्द्िर्नको प्रिाणहरु 

क) मनणार् (       )                  ख) नगदी टक ाि   (        )                       ग) बैंक खा ाको टििरण (         ) 

घ) द ाा प्रिाणपत्र  (       )          ङ) अचल सम्पम को स्िामित्िको प्रिाण पत्र     (       )          

च) अन्द्र् भए खलुाउनहुोस ्। 

 

 

 

९. िम्िा िरे्र सदस्र् संख्र्ािः 



 

 

१०. कृटि सिूह/ कृटि सहकारी/समिम  र कृटि फािाका सदस्र्को टििरण 

क्र.स सदस्र्को नाि ठेगाना खे ी र्ोग्र् िमिन/पि ु
संख्र्ा 

    

    

    

    

    

               

 

 

 

 

 

 


