
 

                                                    रु. १० को टिकि 

                                                      मभमत्          

श्रीभान ्कामाारम प्रभखु ज्मू 

कृटि ऻान केन्द्र, म्माग्दी। 

टििम् अनदुान उऩरब्ध गयाई ददनहनु। 

 प्रस्ततु टििमभा त्मस कामाारमफाि मभमत २०७८/१०/१४ भा प्रकाशित सूचना फभोशजभ मस मनिेदन 
पायभभा हस्ताऺय बएका भ/हाभी गण्डकी प्रदेि म्माग्दी 
शजल्रा..............................न.ऩा/गा.ऩा........................ िाडा नॊ..............................भा अिशस्थत 
.......................................................................................................कामाक्रभको रामग अनदुान 
सहमोग उऩरब्ध गयाइददन ुहनु अनयुोध गदाछु/गदाछौ। आिश्मक कागजात मसै ऩत्रसाथ ऩेि गयेका  छौ। 

सॊरग्न गनुाऩने कागजातहरु 

१.  कृिक सभहु/ सहकायी /कृटि पभा /कृटि कम्ऩनी दतााको प्रभाणऩत्रको प्रमतमरटऩ , PAN नॊ खरेुको 
प्रभाण ऩत्र  ,ऩमछ ल्रो आ .फ.को कयचकु्ता प्रभाणऩत्र, जग्गा धनीको रारऩजुााको प्रमतमरटऩ य जग्गा 
कयायभा मरई कामाक्रभ सॊचारन गने हकभा न्द्मनुतभ १० फिाको रामग प्रचमरत काननु फभोशजभ बएको 
कयाय सम्झौताको प्रमतमरटऩ।  (सभहु सहकायीको हकभा फाटिाक अमडि रयऩोिा य सॊस्था सञ्चारक 
समभमतको फैठक मनणामको प्रमतमरटऩ। 

२. मनिेदकको नागरयकता िा ऩरयचम खलु्ने प्रभाणऩत्रको प्रमतमरटऩ। 

३. अशघल्रो दईु आमथाक ििाभा कुनै कामाारमफाि सोटह प्रकृमतको अनदुान प्राप्त नगयेको स्िघोिणाऩत्र । 

४.  सम्फशन्द्धत स्थानीम तह िा िडाको कामाक्रभ सञ्चारनभा दोहोयो सहमोग नबएको य कामाक्रभ ददन उऩमकु्त 

हनु ेव्महोया रेशखएको मसपारयस ऩत्र। 

५. रू १० को टिकि िाॉस गरय तोटकए फभोशजभको ढाॉचाको मनफेदन सटहतको प्रस्ताि। 

 
                                                                    

                                                                  मनिेदक 

                                          नाभ् 
                                                   कृिक सभहु/सहकायी/पभाको नाभ् 

                           ठेगाना् 
                           सम्ऩका  नम्फय् 

                             सॊस्थाको छाऩ् 
 



 

 

 

स्ि-घोिणा ऩत्र 

कृटि ऻान केन्द्र, म्माग्दीको आ.ि २०७८/७९ को स्िीकृत िाटिाक कामाक्रभ अन्द्तगात अनदुानभा 
कृटि कामाक्रभ सॊचारनका रामग आिेदन ऩेि गने मभमत २०७८/१०/१४ गते प्रकाशित सूचना 
अनसुाय ............................................................................................................... 
कामाक्रभभा सहबामगको रामग इच्छुक बई सोको कामामोजना सटहतको आिेदन ऩेि गयेको/गयेका 
छु/छौ। उक्त कामाक्रभको रामग अशघल्रा दईु आमथाक ििाभा अनदुानको रामग प्रस्ताि आव्हान 
गरयएकोभा मस कामाारम िा अन्द्म कुनै सयकायी कामाारमफाि अनदुान प्राप्त नगयेको सो-घोिणा 
गदाछु/गदाछौ। मदद कुनै कामाारमफाि भ/हाभीरे कुनै प्रकायको अनदुान प्राप्त गयेको खरेुभा मस 
कामाक्रभ स्ित यद्द हनुेभा य प्रचमरत कानून फभोशजभ सजाम सहुॉरा/िझुाउरा बमन सिासम्भत भञ्जुयी 
गयेका छौ/छु। 

 

 

         मनिेदकको हस्ताऺय् 
 सभूह/सहकायी तथा मनशज पभाको नाभ् 

     अध्मऺ तथा सॊचारकको नाभ् 
                       ठेगाना् 

              भोफाइर नम्फय् 
                     सॊस्थाको छाऩ् 

 

 

 

                     

 



                        ब्रक टिकास कामाक्रभ 

प्रस्तािनाको ढाचाॉ 

क( आिेदकको सॊशऺप्त ऩरयचम 

आिेदक सॊस्थाको नाभ् ठेगाना् 

कामाक्रभ सॊचारनको गरयने स्थानको ठेगाना प्रोऩाईिय/ अध्मऺको नाभ् 

सम्ऩका  नम्िय् 

सम्ऩका  व्मशक्त् 

सम्ऩका  नम्िय् 

सॊरग्न हनुे कृिक घयधयुी सॊखमा् 

 

ख( सम्फशन्द्धत खेती/ व्मिसाम सम्फन्द्धी टिियण 

खेती/व्मिसामको नाभ् 

क्र.स हार खेती गरययहेको ऺेत्रपर योऩनीभा हारको उत्ऩादन 
के.जीभा 

कामाक्रभ 
सॊचारनफाि थऩ 
हनुे 
ऺेत्रपर/आकाय 
योऩनी 

कैटपमत 

१     

२     

३     

४     

५     



६     

 

ग( कुर अनभुामनत उत्ऩादन् 

 

घ( कुर योजगायी मसजाना् 

 

ङ( सॊचारन हनुे टक्रमाकराऩहरु 

क्र.स टक्रमाकराऩको 
टिियण 

एकाई ऩरयभाण दय जम्भा रागत कामाारमको 
अनदुान 

प्रस्तािकको 
साझेदायी 
यकभ 

क( रागत साझेदायीभा सॊचारन हनुे  

१        

२        

३        

४        

५        

६        

७        

८        

9        

10        



11        

12        

13        

14        

ख( 
आफ्नै रगानीभा सॊचारन हनुे 

१        

२        

३        

४        

 ५        

६        

७        

जम्भा        

 

च( भाग गयेको जम्भा अनदुान यकभ् 

 

 

छ( अन्द्म व्मिसाटमक मोजना् 

 नटिनतभ सोच (खेती व्मिसाम सम्फन्द्धी कुनै नमाॉ सोच/प्रटिमध अऩनाउने बए उल्रेख 
गनुाहोस( 

 



 

 

 

 

 िजाय मोजना  (उत्ऩादनको िजायीकयण कहाॉ य कसयी गनुाहनु्द्छ?( 

 

 

 

 

ज( अन्द्म टििम केटह बए उल्रेख गनुाहोस । 

 

 


