


प्रस्तावनाको ढााँचा 

क. आवेदकको सकं्षिप्त परिचय 

आवेदकको नामः  

ठेगानाः  

खेती व्यवसाय भएको स्थानको 

ठेगानाः 

 

अध्यक्ष/कृषकको नामः  

सम्पकक  नम्बरः  

PAN  नम्बरः  

ख. हालको व्यवसाय/खेतीको क्षवविण 

क्र.स. व्यवसाय/खेतीको नाम व्यवसायको आकार 

(कठ्ठा/पश/ुपोखरी) 

उत्पादनको 

नाम 

वार्षकक 

उत्पादन 

बाली प्रणाली 

१      

२      

      

      

 

वार्षकक र्बर्क्र पररमाणः...................................... वार्षकक कारोबार रकमः रु.............................. 

 



ग. अनुदानमा माग गरिने यन्त्र तथा उपकिणको क्षवविण 

क्र.स. मरे्सनरी औजार /यन्त्र / 

उपकरणको नाम र सखं्या 

स्परे्शर्िकेशन अनमुार्नत 

खररद रकम रु. 

अनदुानग्राहीले 

बेहोन ेरकम रु. 

कायाकलयले 

बेहोन ेरकम रु. 

१      

      

      

घ.  लाभाक्षन्त्वत घिधुिीीः 

१. प्रत्यक्षः....................... 

२. अप्रत्यक्षः.................... 

ङ. खेती कायय/पशुपालन ि मत्सस्यपालनमा प्रयोग हुने यन्त्र उपकिणको हकमाीः 

अ. जग्गाको क्षेरिल/घााँसखेती गरेको क्षेरिल/पोखरीको क्षरेिल.............................. 

आ. र्कत्ता न.ं ........................................ 

च. मेक्षसनिी औजािको मंमत सभंाि कसिी गनुयहुन्त्छ ि यन्त्र तथा औजािको सदुपयोग कसिी 

गनुयहुन्त्छ उल्लेख गनुयहोस।् 

 

 

 

 

 

छ. यस भन्त्दा अक्षघ यन्त्र उपकिण खरिदमा अनुदान प्राप्त गनुयभएको छ? यक्षद गनुयभएको भए 

अनुदान प्राप्त गिेको आ.व.ि यन्त्र उपकिणको नाम उल्लेख गनुयहोस।् 

 

 

ज. अन्त्य क्षवषय केक्षह भए उल्लेख गनुयहोस।् 



 

लागत साझेदािी गने प्रक्षतबद्धता–पर 

 

श्री कावासोती नगरपार्लकाको र्मर्त ..................... मा प्रकार्शत सचूना अनसुार कावासोती न.पा वार्क 

नं. ......... गाउाँ/टोल बस्ने श्री ............................................. ले लागत साझेदारीमा 

......................................................................................... कायकक्रम सञ्चालनका लार्ग पेश 

गरेको आर्थकक प्रस्ताव अनसुार कुल लगानी को  २५ प्रर्तशतले हुन आउने रकम आफ्नो आन्त्तररक 

स्रोतबाट बैङ्कमा जम्मा गरी कायकक्रम सम्पन्त्न गने प्रर्तबद्धता जाहरे गदकछु । 

                        

र्नवेदकको दस्तखतः         

नामः  

िमकको नामः        

र्मर्तः  

िमकका छापः 

 

 

 

 

 

 

 

 



क्षनवेदनको ढााँचा 

 र्मर्त : ........................... 

श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीय अर्िकृत ज्य ू

कावासोती नगरपार्लका । 

 

क्षवषयीः याक्षन्त्रकिण काययक्रमको लागी प्रस्ताव पेश गरिएको वािे । 

 

प्रस्ततु र्वषयमा कावासोती नगरपार्लकाको र्मर्त ................................ मा प्रकार्शत सचुना अनसुार 

.............................................................................. कायकक्रममा....................................... 

यन्त्र वा उपकरण आवश्यक भएकाले तोर्कएको ढााँचामा लागत सहभार्गता प्रर्तबद्धता सर्हत प्रस्तावना 

तयार पारी तपर्शल अनसुारको आवश्यक कागजात सर्हत यो र्नवेदन पेश गरेको व्यहोरा अनरुोि गदकछु । 

संलग्न कागजातहरु 

१. ईच्छुक कृषक /कृषक समहु/सहकारीको तोर्कएको ढााँचामा प्रस्तावना । 

२. कृषक/कृषक समहु/सहकारीको दताक, नर्वकरण प्रमाणपरको प्रर्तर्लर्प । 

३. करचकु्ताको प्रमाणपरको प्रर्तर्लर्प । 

४. कृषक समहु/सहकारीको हकमा कायकसर्मर्तका सदस्यहरुको नागररकता प्रमाणपरको प्रर्तर्लर्प । 

५. कृषक समहु/सहकारीको कायकक्रम सन्त्चालन गने र्नणकय र वार्षकक अर्र्ट ररपोटकको प्रर्तर्लर्प । 

६. सम्बर्न्त्ित वर्ा कायाकलयबाट दोहोरो सरु्विा नर्लएको वा नहुने बारेको र्सिाररस पर । 

७. २५  प्रर्तशत लागत सहभार्गता प्रर्तबद्धता पर । 

८. जग्गािनीको प्रमाणपरको प्रर्तर्लर्प । 

क्षनवेदककोीः 

हस्ताक्षरः 

नामः 

ठेगानाः 

मोवाईल नः 

छापः 

 


