अनुसच
ू ी-३
मिसन कार्यक्रिको लामि मनवेदनको ढााँचा

श्रीिान् कार्ायलर् प्रिुख ज्र्ू
कृ मि ज्ञान के न्द्र, दाङ्ि ।
मविर्: प्रस्ताव पेश िरिएको सम्बन्द्धिा।
िहोदर्,
उपर्ुयक्त

मविर्िा

त्र्स

कार्ायलर्को

मिमत

२०७७/०६/२९

.....................................पमिकािा
मनवेदकले

मिसन

कार्यक्रि

िते

का

प्रकामशत

अन्द्तियतको

ददन

सूचना

अमिर्ानिुखी

...........
अनुसाि

ि/हािी
………………

............................कार्यक्रि सञ्चालन िनय इच्छु क िई देहार् विोमििका काििातहरु
संलग्न िाखी र्ो मनवेदन पेश ििे को छु /छौं।
संलग्न काििातहरु
१. मनवेदन फािाि
२. अनुसूची-४ अनुसािको मवस्तृत कार्यर्ोिना, मििाइन तथा लाित अनुिान
३. कृ मि फािय/कृ िक सिूह/कृ मि सहकािीहरुको हकिा दताय ि नवीकिण िएको प्रिाणपिको प्रमतमलमप
४. मनवेदकको नािरिकता वा परिचर् खुल्ने प्रिाण पिको प्रमतमलमप
५. सम्बमन्द्धत स्थानीर् तह कृ मि मवकास शाखाको मसफारिस पि
६. सम्बमन्द्धत विा कार्ायलर्को मसफारिस पि
७. िग्िाको स्वामित्व देमखने काििात ि किाि सम्झौताको प्रमतमलमप
८. स्थार्ी लेखा नम्बि(PAN)/ िूल्र् अमिबृमि कि (VAT) दताय प्रिाण-पिको प्रमतमलमप
९. प्रस्तावकको प्रमतविता-पि (साझेदािी िकि, दोहोिो अनुदान उपलब्ध निएको)
१०. शैमिक र्ोग्र्ता, तामलि, अनुिवको प्रिाण-पि तथा वैदेमशक िोििािबाट दफताय िएको प्रिाणको
प्रमतमलमप
मनवेदक
दस्तखत:
नाि:
पदः
सिूह/सहकािी/फािय/कम्पनी/िल उपिोक्ता समिमतको नाि :
ठे िाना :
मिमत :
सम्पकय नं. :

अनुसच
ू ी-4
(दफा 23 को उपदफा (3) साँि सम्बमन्द्धत)
अमिर्ानिुखी लसुन/प्र्ाि तथा कािती/सुन्द्तला उत्पादन कार्यक्रिको प्रस्तावको ढााँचा
खण्ि (क)
१) आवेदक ि सम्पकय व्यमक्त सम्वन्द्धी मवविणः
आवेदकको नािः
ठे िानाः
दताय नं. ि मिमतः
सदस्र् संखर्ाः
अध्र्िको नािः
सम्पकय नं.
अध्र्िको नािरिकता
नं................मिल्ला..........
िम्िा सदस्र् संखर्ा ि सदस्र्हरुको मवविण

प्रस्तामवत कार्यक्रि स्थल

संस्थाको स्वामित्विा िहेको िमिन
खेती िरिने िमिन दकमसि

िम्िाः
िमहलाः
पुरुिः
दमलतः
िनिातीः
िुमिमहनः
िुक्तकिैर्ाः
अन्द्र्.(खुलाउने).....
मिल्लाः
स्थानीर् तहको
नाि...................................
. विाः....................टोल..........
आफ्नै स्वामित्वको ........हे
किाि÷िािािा............हे
आफ्नै स्वामित्वको
किाि÷िािाको
किाि÷िािािा मलएको िग्िाको दकमसिः मनिी
.......सिकािी वा संघ संस्थाको स्वामित्वको.....

खण्ि (ख)
आवेदकको अनुिव तथा हालको पुवायधाि
२. पुवायधािको वतयिान अवस्था
क्र.सं. उत्पादनका मवविण

!

संकलन के न्द्र, िोदाि, टहिा वा अन्द्र्

२

कृ मि िेमशनिी उपकिण

संखर्ा

ििता

पूणय िितािा प्रर्ोि
िएको वा आशशंक रुपिा
(%)

कै दफर्त

अन्द्र्
३. उत्पादनिा संलग्न हुने कृ िकहरुको मवविण
कृ िकको नाि थि
ठे िाना
क्र.सं
.

बाली

ित बिय िरिएको
खेमत मवविण
िेिफल उत्पादन
(कट्ठा) (दिन्द्टल)

र्स बिय िरिने खेमत
मवविण
िेिफल
अनुिामनत
उत्पादन
(कट्ठा)
(दिन्द्टल)

१
२
४. िनशमक्तः
दकमसि
प्रामवमधक

संखर्ा
पूणयकालीन
आशशंक

ब्र्वस्थापक

पूणयकालीन
आशशंक
श्रमिक
बियििी
आवश्र्कतानुसाि
लमित बालीको उत्पादन सम्बन्द्धी तामलि
प्राप्त िनशमक्त

पुरुि

िमहला

िनिामत

खण्ि (ि)
प्रस्तामवत कार्यको मवविण
५. प्रस्तामवत कृ र्ाकलापहरुः
दक्रर्ाकलाप
क्र.सं
.

संखर्ा

ििता

िम्िा
लाित

आवेदको
लिानी

कै दफर्त

मनिायण कार्यको हकिा
नक्सा तथा लाित
अनुिान ि सािग्री
खरिदको हकिा
कोटेशन÷लाित अनुिान
पेश िनुय पनेछ ।

६.
७.
८.
९.

प्रस्तामवत
उत्पाददत
प्रस्तामवत
प्रस्तामवत

कार्यक्रि िाि िनयको कािण, औमचत्र्
बालीको बिाि ब्र्बस्थापन कसिी िरिनेछ ?
कार्यका लामि लामि मवत्तीर् व्यवस्थापन कसिी िरिनेछ ?
कार्यबाट लािामन्द्वत हुने कृ िकहरु ि अन्द्र् लािामन्द्वतको संखर्ा

खण्ि (घ)
१०.िोमखि ब्र्वस्थापनः
िोमखिको तह
पूवायधाि मनिायण

सम्िामवत िोमखि

िोमखिको तह ि व्यापकता

व्यवस्थापन िणनीमत

उत्पादन
बिािीकिण
११.वाताविमणर् ि सािामिक ब्र्वस्थापनः
कृ र्ाकलाप

प्रिाव

न्द्र्ूनीकिणका

अनुििनका

उपार्हरु

सूचकहरु

पूवायधाि मनिायण
उत्पादन
बिािीकिण
कृ िक/फािय/कम्पनी/कृ िक सिूह/सहकािी संस्थाको तफय बाट सही िनेको
पद:
दस्तखत:

मिमत :

नाि:

कै दफर्त

