
 

ननवेदनको ढाॉचा 
श्री प्रभखु ज्मू,          नभनत ................... 
कृषष ऻान केन्द्र,दाङ्ग 

 

षवषमः कष्टभ हामरयॊङ्ग सेन्द्टयको स्थाऩना तथा भेनसनयी खरयद/ साना भेनसनयी औजाय उऩकयण खरयद   
कामयक्रभभा सहबागी हनु प्रस्ताव ऩेश गयेको फाये । 

 
 

प्रस्ततु षवषमभा तॉहा कामायरमफाट नभनत....................................... भा प्रकाशशत गरयएको सूचना अनसुाय 
KISAN II ऩरयमोजना सॊगको सहकामयभा फजायभखुी धान प्रवर्द्यन कायमयक्रभ भा सहबागी हनुे मोग्मता ऩगेुकोरे 
कामयक्रभको भाऩदण्ड नबत्र यही कामायरम रे उल्रेख गयेको शतयहरुको अनधनभा यही  कामयक्रभ सञ्चाररन गनय 
ननम्न फभोशजका कागजातहरू मसै ऩत्रसाथ सॊरग्न गयी मो प्रस्ताव ऩेश गयेका छु/छौं। 

 

सॊरग्न कागजातहरुः 
1.प्रस्तावकको सक्कर आवेदन 

२.प्रस्ताव ऩेश गनेको नागरयकताको प्रनतनरषऩ   

३. धान नभर/ सहकायी/कम्ऩनी/कृषक सभूह /ननजी कम्ऩनी/फजायीकयणसॊग सम्फशन्द्धत व्मवसामीको  
ननमभानसुाय दताय बएको प्रभाण-ऩत्रको प्रनतनरषऩ 

४.स्थामी रेखा नम्फय प्रभाण-ऩत्रको प्रनतनरषऩ  

५. सोषह प्रमोजनको रानग कुनै ऩनन ननकामवाट अनदुान ननरएको स्व:घोषणा ऩत्र 

6. कामयक्रभ सॊचारनका रानग स्भफशन्द्धत स्थानीम तहको नसपारयस ऩत्र     

7. गत आ.व.को कय चकु्ता प्रभाण-ऩत्रको प्रनतनरषऩ  

8.कामयक्रभ सॊचारनका रानग कामयमोजना सषहतको प्रस्ताव  
9.ननभायण गरयने ऩूवायधायको हकभा रागत अनभुान तथा नक्सा   

10. KISAN II ऩरयमोजना सॉग आफर्द् बएको KISAN-II ऩरयमोजनाको नसपारयस ऩत्र  

१1. साना भेनसनयी औजाय उऩकयण खरयदको हकभा जग्गा धनीको प्रभाण-ऩजुायको प्रनतनरषऩ वा कशम्तभा ३ 
वषयको कयायनाभा   

 

ननवेदक 
                                                    दस्तखत : 
                                                    नाभ : 
                                                    ठेगाना :                                                

                                                    सम्ऩकय  नॊ.:                                                     
                                                    सॊस्थाको छाऩ 

 



प्रस्ताव सषहत कामयमोजनाको ढाॉचा (कष्टभ हामरयॊङ्ग सेन्द्टयको स्थाऩना तथा भेनसनयी खरयद ) 
कामयक्रभको नाभ: KISAN II ऩरयमोजना सॊगको सहकामयभा फजायभखुी धान प्रवर्द्यन कामयक्रभ 
शजल्रा: दाङ्ग                गा.ऩा./न.ऩा.:                
वडा नॊ.:                    टोर:                                 गाउॉ: 
सहकायी /धान नभर सॊचारकको नाभ:                                       भो.नॊ/ टे.नॊ.: 
१. व्मवसामको ऩरयचम: 

 

२. उद्देश्महरु : 
 

३. कृषष व्मवसामभा अनबुव: 
 

४. कामयक्रभ सञ्चा रनको सॊशऺप्त षववयण: 
 

५. कामयक्रभ सञ्चा रनका रानग यहेका ऩूवायधायहरु : 
 

६. तानरभ सम्फन्द्धी षववयण : 
 

7. सहकामयभा सञ्चाणरन गरयने प्रस्ताषवत कामय षववयण: 

क्र.सॊ. कामय षववयण ऩरयभाण दय कूर रागत रु  
अनदुान यकभ 

रु 
साझेदायी 
यकभ रु 

सॊऩन्न हनुे 
सभमावनध 

        
        
        

 

8. सञ्चाुुरन हनुे कामयक्रभको वातावयणीम उऩमकु्तता (प्रबाव ऩाने वा नऩाने) 
 

9. उत्ऩाददत वस्तकुो फजाय मोजनाः 
 

१०.प्राप्त अनदुान सहमोगफाट कभाण्ड ऺेत्रका कृषकराई ददईने सेवा प्रवाहको स्ऩष्ट मोजना (अननवामय) : 
 

1१. थऩ आधायहरुः . 

उऩरब्ध जग्गाको ऺेत्रपर .......................  

                                  अऩेशऺत वाषषयक प्रनतपर:...................  

कामयमोजना ऩेश गने: 
 नाभ :       सम्ऩकय  नम्वय: 
ठेगाना: 
कामयक्रभ  सञ्चा रन गरयने स्थान: 
ऩदः 
सषह/छाऩ:  

 नभनत:



प्रस्ताव सषहत कामयमोजनाको ढाॉचा (साना भेनसनयी औजाय उऩकयण खरयद ) 
कामयक्रभको नाभ: KISAN II ऩरयमोजना सॊगको सहकामयभा फजायभखुी धान प्रवर्द्यन कामयक्रभ 
शजल्रा: दाङ्ग                गा.ऩा./न.ऩा.:                
वडा नॊ.:                    टोर:                                 गाउॉ: 
कृषक/कृषक सभूह/उऩबोक्ता सनभनत/फजायीकयणसॊग सम्फशन्द्धत व्मवसामी तथा कम्ऩनी पभय सञ्चारक/सहकायी /धान नभर 
सॊचारकको नाभ:                  भो.नॊ/ टे.नॊ.: 
१. व्मवसामको ऩरयचम: 

 

२. उद्देश्महरु : 
 

 

३. कृषष व्मवसामभा अनबुव: 
 
 

४. कामयक्रभ सञ्चा रनको सॊशऺप्त षववयण: 
 

 

५. कामयक्रभ सञ्चा रनका रानग यहेका ऩूवायधायहरु : 
 
 

६. तानरभ सम्फन्द्धी षववयण : 
 

 
7. सहकामयभा सञ्चाणरन गरयने प्रस्ताषवत कामय षववयण: 

क्र.सॊ. कामय षववयण ऩरयभाण दय कूर रागत रु  
अनदुान यकभ 

रु 
साझेदायी 
यकभ रु 

सॊऩन्न हनुे 
सभमावनध 

        
        
        

 

8. सञ्चाुुरन हनुे कामयक्रभको वातावयणीम उऩमकु्तता (प्रबाव ऩाने वा नऩाने) 
 

9. उत्ऩाददत वस्तकुो फजाय मोजनाः 
 

10. थऩ आधायहरुः 
धान खेती गरयने जग्गो ऺेत्रपर .......................  

धानको जात................................  

                               अऩेशऺत उत्ऩादन:.....................................  

कामयमोजना ऩेश गने: 
नाभ :       सम्ऩकय  नम्वय: 
ठेगाना: 
कामयक्रभ  सञ्चा रन गरयने स्थान: 
ऩदः 
सषह/छाऩ:  

 नभनत: 


