अनुसूची-४
(दफा ५ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित )
करार खेती कार्यक्रम सधचालन प्रस्ताव ढाँचा

कार्यक्रम संकेत नं
१)आवेदक र

कार्ायलर्को प्रर्ोजनको लान्ग मात्र
प्राथन्मकीकरण

सम्पकय व्यन्ि न्ववरण

आवेदकको न्ववरण
नाम थर:
ठे गाना:
नागररकता नं
वैवान्िक न्स्थन्त
आवेदकको ककन्सम (भून्मन्िन वा अधर्)
पररवारमा श्रम गने सदस्र् संख्र्ा
आफू सँग रिेको जन्मनको क्षेत्रफल र ककन्सम
पररवारका अधर् सदस्र्कव वैकन्पपक पेशा र मान्सक
आम्दान्न
सम्पकय नं
ईमेल ठे गाना:
प्रास्तान्वत आर्ोजना स्थाल
न्जपला:
स्थानीर् तिको नाम र वडा:
भाडामा न्लने जग्गाको कु ल क्षेत्रफल:
भाडामा न्लने जग्गाको
जग्गाको ककत्ता नम्बर
सवान्मत्व (जग्गा िनीको
नाम थर ठे गाना)

कृ न्ष व्यवसार्को न्ववरण (वषयभरी)
प्रस्तान्वत आर्ोजनाको कू ल खचय रकम
पूवायिार न्वकास खचय
भाडा

क्षेत्रफल

बार्षयक भाडा दर प्रन्त
रोपनी वा प्रन्त न्वगािा

जग्गा लागत

अनुदान माग रकम

उत्पादन सामाग्री
अधर् खचय
भाडा
जम्मा खचय
जम्मा आम्दानी अनुमान्नत
पन्िलो वषय
दोस्रो वषय
तेस्रो वषय

२) प्रस्तान्वत आर्ोजना सम्बधिमा
क) प्रस्तान्वत आर्ोजनाको शीषयक/न्वषर्:
ख) पृष्ठभून्म:

ग) उदेश्र्िरु

घ) सामुन्िक प्रस्तावको िकमा प्रस्तान्वत आर्ोजनामा प्रत्र्क्ष लाभान्धवत हुने घरिुरी संख्र्ा:
ङ) खेन्त गने वान्लको न्वस्तृत उत्पादन न्ववरण:
पशु

संख्र्ा

बाली /खेती

च) आवेदकको अनुभव/कृ न्ष सम्बधिी तान्लम र शैन्क्षक र्ोग्र्ता:

क्षेत्रफल

कै कफर्त

छ) करार खेती कार्यक्रम सधचालन पश्चात क्षेत्रफल ,करार खेतीबाट हुने प्रत्र्क्ष उत्पादन, उत्पादिव, न्वकक्र
पररमाण जस्ता न्वषर्िरुको वृन्ि गुणस्तर सुिारका साथै मान्थ उपलेन्खत गररएका समस्र्ा तथा चुनौन्तिरु
समािान गनय के कस्ता कार्यक्रम तथा उपलन्धििरु िान्सल गनय खोजेको छ वणयन गनुयिोस्
१. लाभान्धवत हुने घरिुरी संख्र्ा
२. वाली वा वस्तुले ढाक्ने क्षेत्रफल
३. उत्पादन पररमाण ( वार्षयक)
४. वार्षयक आम्दानी रु
५. थप रोजगारी संख्र्ा स्थार्ी ……………..अस्थार्ी…………
६. र्कद अरु के न्ि भए उपलेख गनुयिोस्।
ज) आर्ोजना सधचालनका लान्ग आर्थयक प्रस्ताव

क्र.स

खचयको ककन्सम अनुसार आर्ोजनाको कु ल लागत
लागत न्ववरण
कृ र्ाकलाप
इकाई
पररमाण
दर

जम्मा

१

जम्मा रु
झ) खेती गररने वाली वस्तुको कन्म्तमा पन्न ३ बषयको वार्षयक कर्यर्ोजना र वाली पात्रो तर्ार गनुयिोस।

