
मिमि : 2079/   /  

श्रीिान ्कार्ाालर् प्रिखु ज्रू्, 

पैरू्ूँ गाउूँपामलका गाउूँ कार्ापामलकाको कार्ाालर् 

हवुास, पवाि। 

 

ववषर् : २५% साझेदारीिा प्लाविक टनले उपलब्ध गराईददन ेबारे। 

िहोदर्, 

प्रस्ििु ववषर्िा पैरू्ूँ गाउूँपामलका वडा नं. ........, ..................... मनवासी श्री .................................... को 
छोरा/पत्नी श्री .................................... कृषक/कृषक सिूह/कृवष फिा/कृवष सहकारीले २५% साझेदारीिा 
टनले वविरण कार्ाक्रिबाट........थान प्लाविक टनले उपलब्ध गराईददनहुनु श्रीिान ्सिक्ष र्सै मनवेदन साथ 
अनरुोध गदाछु। 

संलग्न कागजािहरू : 

१. िोवकए बिोजजिको ढाूँचािा मनवेदन र कार्ाक्रि प्रस्िावना सवहिको व्र्वसावर्क कार्ार्ोजना। 

२. नेपाली नागररकिा प्रिाण पत्रको प्रमिमलपी वा कृषक सिूह/कृवष सहकारीको हकिा संचालक समिमिका 
पदामधकारीहरुको नेपाली नागररकिा प्रिाण पत्रको प्रमिमलपी। 

३. कृवष फिा/कृषक सिूह/कृवष सहकारीको हकिा दिाा प्रिाण पत्र र स्थार्ी लेखा नम्बरको कर चकु्ता 
प्रिाण पत्रको प्रमिमलपी। 

४. कृषक सिूह/कृवष सहकारीको हकिा संस्था संचालक समिमिको कार्ाक्रि िाग गने बैठकको मनणार्को 
प्रमिमलपी।  

५. कार्ाक्रि संचालन हनुे जग्गाको जग्गा धनी प्रिाण पजुााको प्रमिमलपी वा ५ वषा मलजिा मलएको 
करारनािा पत्रको प्रमिमलपी। 

६. कार्ाक्रि संचालन हनुे सम्बजधधि वडा कार्ाालर्को उस्िै प्रकृमिको कार्ाक्रििा अनदुान दोहोरो नपने 
व्र्होरा सवहिको मसफाररस पत्र। 

मनवेदक 

हस्िाक्षरः 
प्रस्िावक/मनवेदकको नािः  

ठेगाना : 
िोबाईल नं. 
संस्थाको नािः 
संस्थाको छापः 

 
 

 

 



 

व्र्वसार्को कार्ा र्ोजना प्रस्िावनाको ढाूँचा 
 

1. प्रस्िावकको व्र्जक्तगि वववरण : 
क) नाि : 
ख) ठेगाना  

   जजल्ला :                 न.पा/गा.पा. :          वडा नं. :           टोल :  

ग) संस्था िथा फिाको नाि : 
घ) स्थार्ी लेखा नम्बर : 
ङ) सम्पका  नम्बर : 
च) कार्ाक्रि संचालन हनुे कार्ास्थल : 
छ) अधर् संस्था वा मनकार्बाट सहर्ोग प्राप्त गरेको भए सो रकि :  

2. प्रस्िाववि कार्ाक्रिको िखु्र् उद्दशे्र् : 

क) 

ख) 

3. बैदेजिक रोजगारबाट फकेको भए उल्लेख गने। ............................ वषा/िवहना 
4. सम्बजधधि ववषर्िा िामलि मलएको भए ददन/िवहना उल्लेख गने। .............................. 
5. कार्ा अनभुव भए उल्लेख गने। ................................................. वषा/िवहना 
6. हाल सम्िको टनले संख्र्ाको अवस्थाः  बासको टनलेः           िेटल टनलेः          जम्िाः  

7. कृवष व्र्वसार्को हालको अवस्था : 
 

8. लागि साझेदारी :   

 
 

9. नववनिि सोचः 
 . 

 

क्र.सं. वक्रर्ाकलापहरु इकाई 
व्र्वसार्को 
क्षते्रफल 

(रोपनी) िा 

वावषाक उत्पादन 

अनिुामनि 

वावषाक कुल 
अनिुामनि 

आम्दानी (रु.) 

1.      

2.      

जम्िा    

क्र.सं. वववरण संख्र्ा जम्िा खचा 
(रु.) 

अनदुान उपलब्ध 
गराउूँन ेसंस्थाको (रु.) 

अनदुानग्राहीको 
लागि (रु.) 

1.      

2.      


