
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन मिशन कार्धक्रििा सहभागी हनु चाहन ेसाझेदािले कृषि ज्ञान केन्द्रिा पशे गने मनवेदनको ढााँचा 
 

 

 

                                                                                                        मिमि: 

श्रीिान ्प्रिखुज्रू्, 

कृषि ज्ञान केन्द्र, 
 .......................................... । 

 

 

षविर् :  प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्धक्रििा सहभागी हनु गिाई पाउाँ । 

 

िहोदर्, 
प्रस्ििु षविर्िा िलाई/ हािीलाई प्राङ्गारिक खेिी गनधका लामग “प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्धक्रि संचालन प्रषक्रर्ा, २०७७” 

अनसुाि कृषि ज्ञान केन्द्र, काभ्रलेे  मिमि २०७७/०६/१६ गिे लोकषप्रर् सिाचाि दैमनकिा प्रकाशन गिेको प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन 
मिशन कार्धक्रिको प्रस्िाव पेश गने बािेको सूचनाको आधाििा उक्त कार्धक्रििा सहभागी हनुको लामग व्र्वसाषर्क र्ोजनािा उल्लेख 
भए अनसुािको षक्रर्ाकलाप िथा मनम्न कागजािहरु सषहि अनदुान उपलब्ध गिाई पाउनका लामग र्ो मनवेदन पेश गिेका छु / छौ । 

 

सहभागीहनु चाहेको कार्धक्रिको नाि:......................................................................................... 
 

संलग्न कागजािहरु 
१. 

२. 

३. 

४. 
५. 
६. 
 

 

                   

मनबेदक 

   दस्िखि : 

                नाि : 

                    साझेदािको नाि : 

          पद : 

             साझेदािको छाप :  

  



क) प्राषवमधक प्रस्िाव: प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्धक्रि 

१ प्रस्िाषवि कार्धक्रिको नाि    

२ आवेदकको नाि   

३ आवेदकको ठेगाना   

४ संस्था दिाध नम्बि   

५ 
संस्था दिाध भएको मनकार् ि 
दिाध मिमि 

  

६ 

आवेदक संस्था दिाध वा 
स्थापना पश्चािको अवमध 
(विधिा) 

  

७ भ्र्ाट/प्र्ान नम्वि   

८ 
कार्धक्रि कार्ाधन्द्वर्न हनु े
स्थानको ठेगाना  

  

९ सम्पकध  व्र्क्तक्त   

१० सम्पकध  नम्बि   

११ 
प्रस्िाषवि कार्धक्रिको 
अनिुामनि लागि रु. 

  

१२ िाग गिेको अनदुान िकि रु.   

१३ प्रस्िावकले व्र्होने िकि रु.   

१४ प्रस्िाषवि कार्धक्रिको उद्दशे्र् 

१४.१.   

१४.२.   

१४.३.   

१४.४.   

१५ प्रस्िाषवि कार्धक्रि सञ्चालन हनु ेस्थानिा उपलब्ध भौमिक पूवाधधाि िथा सषुवधाहरु: 

१५.१. सडक समुबधा (छ/छैन)   
नक्तजकको 
बजाि  

    

१५.२. सडकको प्रकाि (कच्ची/पक्की)   
बजाि सम्िको 
दिुी 

    



१५.३. मबजलुीको समुबधा  (छ/छैन)   
सदििकुाि 

देक्तखको दिुी 
    

१५.४. खानपेानीको समुबधा (छ/छैन)   
जग्गाको 
स्वामित्व 

    

१६ प्रस्िाषवि कार्धक्रिबाट प्रिक्ष्र् लाभाक्तन्द्वि हनुकेो संख्र्ा     

१७ 
लक्तिि सिदुार् (अप्रिक्ष्र् 
लाभाक्तन्द्वि हनुकेो संख्र्ा) 

परुुि  िषहला  
जनजा
िी 

दमलि अन्द्र्   

            

१८ प्रस्िाषवि कार्धक्रिको सबल पि, दबुधल पि, अवसि ि चनुौिी   

१८.१.     

१९ आवेदकले र्ो िते्रिा पषहलेनै सम्पन्न गिेका कार्धहरु   

      

१९.१.     

१९.२.     



१९.३.     

१९.४.     

 

ख) आमथधक प्रस्िाव: 
  

क्र.सं. षक्रर्ाकलाप इकाई परििाण दि जम्िा 
कार्ाधलर्ले 

ब्र्होने 

साझेदाि 

संस्थाले 
ब्र्होने 

कैषिर्ि 

१               

  

२               

३               

४               

५               

 

षक्रर्ाकलाप कार्धन्द्वर्न कार्धर्ोजना: 

क्र.सं. षक्रर्ाकलापहरु 

िषहना 

बै जे अ सा भ अ का िं प ु िा िा चै 

१                           

२                           

३                           

४                           

संस्थाको छाप 

          

          

  मनवेदको सही       

  मिमि        

          

          

 


