
                                       अनसुचुि १०  

  (परिक्षदे ४ को ४.१.९.१ (ख) 4.2.9.1 (ख) 4.3.11(ख) ि 4.4.11 (ख) संग सम्वचधित ) 

                 अनदुानका लागग आवेदन फार्म ( नरू्ना ) 

श्री प्रर्खु ज्यू  

................................ 

............................. कायामलय ..........................। 

गिषयः .............................................................................। 

प्रस्ततु ववषयर्ा यस ...................(कायामलय ) िाट गर्गत............................र्ा प्रकाचित 
सावमजगनक सूिना िर्ोचजर् आवश्यक कागजात सवित िाम्रो सर्िु/सिकािी/ससंस्था/सगर्गत/कृवष 
फार्मका सदस्यिरुले ......................... कायमक्रर् अधतगमत ................... (वक्रयाकलापिरुको 
नार् ) सञ्चालन गनम इच्छुक भएकोले सिभागग गिाइ ददनिुनु यो गनवेदन पेि गिेको छु/ छौ । 

                                                                                  

                                                                                                                                 गनवेदक 

                                                                             
...................

.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                



क्र.स. कृषकको नार्  ठेगाना पगत/पचिको नार् सम्पकम  नं. दस्तखत 

      

      

      

 

गनवेदन साथ संलग्न कागजातिरु  

(१) सम्वचधित गनकायर्ा कृषक सर्िु/सिकािी/संस्था/सगर्गत/कृवष फार्म दताम तथानववकिण भएको 
प्रर्ाणपत्रको प्रगतगलवप  

(2) कायमक्रर् संिालन िनुे स्थान ( जग्गा / जगर्न ) को ववविण वा भाडाको जग्गा भएर्ा 
कचम्तर्ा ५ िषमको सम्झौतानार्ा । 

(3) गनवेदकको नागरिकता वा परििय खलु्ने प्रर्ाणतपत्रको प्रगतगलवप । 

(4) कायमसगर्गतको गनणमयको प्रगतगलवप । 

               गनवेदनसाथ संगलग्न गनुमपने तथ्याङ्क फार्मको ढािंा  

      भाग १ कृवष सर्िु/ सिकािी/ संस्था/ सगर्गत ि कृवष फर्मको गिविण  

१. कृवष सर्िु/ सिकािी/ संस्था/ सगर्गत ि कृवष फर्मको नार्ः 
२. कृवष सर्िु/ सिकािी/ संस्था/ सगर्गत ि कृवष फर्म गठन भएको गर्गतः 
३. कृवष सर्िु/ सिकािी/ संस्था/ सगर्गत ि कृवष फर्मको ठेगानाः 
४. तपाइको सर्िु/ संस्था कुनै सिकािी संस्थार्ा आवद्द छ भने संस्थाको नार् ................ 

दताम नं............... 
५.  कृवष सर्िु/ सिकािी/ संस्था/ सगर्गत ि कृवष फर्म कसिी गठन भएको िो  ?  कसको 

सियोगर्ा कृवष सर्िु/ सिकािी/ संस्था/ सगर्गत ि कृवष फर्म गठन भयो  ?  

................................. 
६. कृवष सर्िु/ सिकािी/ संस्था/ सगर्गत ि कृवष फर्म गठन खास उदेश्य के िो  ?    

७. र्ागसक िित छ वा छैन  ?   यदद छ भने कगत  

क. िैंक ................................. ख.  खाता नं............................ 
८. कृवष सर्िु/ सिकािी/ संस्था/ सगर्गत ि कृवष फर्म कायामधवयनको प्रर्ाण  

क. गनणमय  (      )   ख. नगदद खाता  (      ) ग. िैंक खाता ववविण (      )    

घ. दताम प्रर्ण पत्र (      ) ङ. अिल संपगतको स्वागर्त्वको प्रर्ाण पत्र  (      )    



ि. अधय भए खलुाउनिुस ्............................................ 
९. कृवष सर्िु/ सिकािी/ संस्था/ सगर्गत ि कृवष फर्म सदस्यताको ववविण  

क्र. सं. सदस्यको नार् गलङ्ग पगत/ पचिको नार् खेगतयोग्य जगर्न/ 
पि ुसंख्या  

कैवफयत 

  
 
 
 
 
 
 

    
 
 

  

 

 

भाग २ प्रस्ताववत वक्रयाकलाप  

१. कायमक्रर्को चिषमकः 
२. कायमक्रर्को पूणम ववविणः 
३.  कायमक्रर्को र्ित्वः 
४.  कायमक्रर्िाट िनुे फाइदाः 
५. कायमक्रर्िाट स्थागनय अवसििरुको कसिी प्रयोग िधुछ  ?   

६. कृवष सर्िु/ सिकािी/ संस्था/ सगर्गत/कृवष फार्मिाट यस्ता वक्रयाकलापि पविल्यै भएको छ 
वा छैन  ?          

                    (क) छ                (ख) छैन 

७. प्रस्ताववत कायमक्रर्िाट सवै अथवा िािलु्यता भएका कृवष सर्िु/ सिकािी/ संस्था/ सगर्गत 
सदस्य कसिी लाभाचधवत िधुछ  ?    

८.  वाताविणीय दृविकोणिाट उपयकु्त भए/ नभएको  ?   

                                    भाग ३ आगथमक पक्ष  

१. प्रस्ताववत कायमक्रको अनरु्ागनत कुल लागत रु. 
२. कृवष सर्िु/ सिकािी/ संस्था/ सगर्गत ि कृवष फर्मको योगदान रु. 
३. ....................... कायमलयिाट र्ाग गिेको अनदुान िकर् रु. 
४. पस्ताववत कायमक्रर्को अनरु्ागनत लागत ववविण 

५. प्रस्ताववत वक्रयाकलाप कायामधवयन योजना  



- आवश्यक सि-सार्ान कुन, किां ि कसिी छनौट गने  ?   

- कस्तो प्रकािको सि-सार्ान को र्ाफम त प्राप्त गने  ?   

- परियोजनािाट उत्पादन िनुे िाली/िस्तकुो िजारिकिण कसिी िने  ?   

- श्रर् तथा श्रर् लागत ब्यवस्थापन कसरि गने  ?   

- अधय ववविण  


