ु ूची-१०
अनस
(प�रच्छ ेद४ को ४.१.९.१ (ख), 4.2.९.१ (ख), 4.3.1१ (ख) र 4.4.1१ (ख) सँग सम्बिन्)
अनुदानका ला�ग आवेदन फाराम (नमूना)
�ी �मुखज्य        

�म�तः………………….

...................................
...........................कायार्ल,  ...............।
�वषय: ................................।
         �स्तुत �वषयमा यस ................(कायार्ल) बाट  �म�त..............................मा �कािशत सावर्ज�नक
सूचना बमोिजम

समूह/सहकार�/संस्थ/स�म�त/कृ�ष फमरका सदस्यहरुल

आवश्यक कागजात स�हत हा�ो

.................... कायर्� अन्तगर् .................................. (��याकलापहरुको ना) सञ् चलन गनर् इच्छु
भएकोले सहभागी गराई �दनुहुन यो �नवेदन पेश गरेको छु /छ�।
                                                                    �नवेदक
.......................
�.सं.

कृषकको नाम

ठेगाना

प�त/पत् नको नाम

सम्पकर् .

दस्तख

�नवेदन साथ संलग्नकागजातहर
(६) सम्बिन्धत �नकायम कृ�ष समूह/सहकार�/संस्थ/स�म�त/कृ�ष फमर

दतार् तथा

नवीकरण

भएको

�माणप�को ��त�ल�प
(७) कायर्�म सञ् चलन हुने स्थन (जग्ग/ज�मन) को �ववरण   वा भाडाको जग्गा भएमा कम्तीम ५वषरको
सम्झौतानाम।
(८) �नवेदकको नाग�रकता वा प�रचय खुल्ने �माप�को ��त�ल�प।
(९) कायर् स�म�तक �नणर्यको ��त�ल�।
�नवेदनसाथ संलग्न गनुर्पन� तथ्या� फारामढाँचा
भाग १ कृ�ष समूह/ सहकार�/ संस्थ/ स�म�त र कृ�ष फमरको �ववरण
१.

कृ�ष समूह/सहकार�/संस्थ/स�म�त/कृ�ष फमरको नाम:

२.

कृ�ष समूह/सहकार�/संस्थ/स�म�त/कृ�ष फमर गठन भएको �म�त:

३.

कृ�ष समूह/सहकार�/संस्थ/स�म�त/कृ�ष फमरको ठेगाना:

४.

तपा�को समूह/संस्था कुनै सरकार� संस्थामआव� छ भने सो संस्थाको
नाम ..............................................दतार् न..........

५.

कृ�ष समूह/सहकार�/संस्थ/स�म�त/कृ�ष फमर

कसर� गठन

समूह/सहकार�/संस्थ/स�म�त/कृ�ष फमर गठन भयो?......................
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भएको हो? कसको सहयोगमा

कृ�ष

६.

कृ�ष समूह/सहकार�/संस्थ/स�म�त/कृ�ष फमर गठन खास उ�श
े ्य के हो?...................

७.

मा�सक बचत छ वा छै न ? य�द छ भने क�त.............
क) ब� कः..........................................................

८.

ख) खाता नं.

कृ�ष समूह/सहकार�/संस्थ/स�म�त/कृ�ष फमर कायार्न्वयनको �म
(क) �नणर्य(   ) (ख) नगद� खाता  (  )  
(घ) दतार् �माण प� (   )  

(ग) ब� क खाताको �ववरण ()
(ङ) अचल सम्प�तको स्वा�मको �माण प� (   )

(च) अन्य भए खुलाउनुहोस्...................
९.

कृ�ष समूह/सहकार�/संस्थ/स�म�त/कृ�ष फमर सदस्यताको �ववर

�.सं.

सदस्यको ना

�ल�

प�त/पत् नको नाम

      

खेतीयोग्यज�मन/पशु संख्य

कै�फयत

भाग २ �स्त�वत ��याकलाप

१. कायर्�को िशषर्:
२. कायर्�को पूण् �ववर
र
:
३. कायर्�को महत्व:
४. कायर्�मबाट हुन फाइदा:
५. कायर्�मबा स्थानीय अवसरहरुको कसर� �योहुन् ?
६. कृ�ष समूह/सहकार�/संस्थ/स�म�त/कृ�ष फमरबाट यस्ता ��याकलापहरु प�हल्भएको छ वा छै न ?
(क) छ  (   )    

(ख) छै न (    )

७. �स्ता�वतकायर्�मबा सबै अथवा बाहुल्यता भएका समू/सहकार�/संस्थ/स�म�त सदस्य कसर�लाभािन्व हुन्?
८. वातावरणीय दृ��कोणबाट  उपयु� भ/ नभएको ?
भाग ३ आ�थर्क प
१.

�स्ता�वतकायर्�को अनुमा�नत कुल लागत र.

२.

समूह/सहकार�/संस्थ/स�म�त/फमरको आफ्नोयोगदान र.

३.

......................कायार्लबाट माग गरेको अनुदान रकम र.

४.

�स्ता�वतकायर्�को अनुमा�नत लागत �ववरण

५.

�स्ता�वत ��याकला कायार्न्वयन योज
-

आवश्यक स–सामान कुन, कहाँ र कसर� छनौट गन� ?

-

कस्तो �कारको स–सामान को माफर्त �� गन� ?

-

प�रयोजनाबाट उत्पादन हुने बाल/वस्तुको बजार�करण कसर� हुन ?

-

�म तथा �म लागत व्यवस्थापन कसर� गन?

-

अन्य �ववर
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