
मिमि : 2079/   /  

श्रीिान ्कार्ाालर् प्रिखु ज्रू्, 

पैरू्ूँ गाउूँपामलका गाउूँ कार्ापामलकाको कार्ाालर् 

हवुास, पवाि। 

 

ववषर् : 50% साझेदारीिा कृवष र्ान्त्रिकीकरण वविरण कार्ाक्रि उपलब्ध गराईददन ेबारे। 

िहोदर्, 

प्रस्ििु ववषर्िा पैरू्ूँ गाउूँपामलका गाउूँ कार्ापामलकाको कार्ाालर् हवुास, पवािबाट मिमि ...................... िा 
प्रकान्त्िि सूचना अनसुारको कार्ाक्रि संचालनको लामग पैरू्ूँ गाउूँपामलका वडा नं. ........, ..................... न्त्स्िि 
श्री ........................................ कृषक/कृषक सिूह/कृवष फिा/कृवष सहकारी ईच्छुक भएकोले 50% 
साझेदारीिा कृवष र्ान्त्रिकीकरण वविरण कार्ाक्रििा ....... िान ................. उपलब्ध गराईददनहुनु श्रीिान ्
सिक्ष र्सै मनवेदन साि अनरुोध गदाछु। 

संलग्न कागजािहरू : 

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

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

३. कृवष फिा/कृषक सिूह/कृवष सहकारीको हकिा दिाा प्रिाण पि र स्िार्ी लेखा नम्बरको कर चकु्ता 
प्रिाण पिको प्रमिमलपी। 

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

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

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

मनवेदक 

हस्िाक्षरः 
प्रस्िावक/मनवेदकको नािः  

ठेगाना : 
िोबाईल नं. 
संस्िाको नािः 
संस्िाको छापः 

 
 
 



 

व्र्वसार्को कार्ा र्ोजना प्रस्िावनाको ढाूँचा 
 

1. प्रस्िावकको संिागि वववरण : 
क) कृषक/संस्िा ििा फिाको नाि : 
ख) ठेगाना  

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

ग) स्िार्ी लेखा नम्बर : 
घ) संचालक/अध्र्क्षको नािः 
ङ) संचालक/अध्र्क्षको सम्पका  नम्बर : 
च) लाभान्त्रवि घरधरुीको संखर्ाः  

छ) कार्ाक्रि संचालन हनुे कार्ास्िल : 
ज) अरर् संस्िा वा मनकार्बाट सहर्ोग प्राप्त गरेको भए सो रकि :  

2. प्रस्िाववि कार्ाक्रिको िखुर् उद्दशे्र् : 

क) 

ख) 

3. सम्बन्त्रधि ववषर्िा िामलि मलएको भए ददन/िवहना उल्लेख गने। .............................. 
4. कार्ा अनभुव भए उल्लेख गने। ................................................. वषा/िवहना 

 

5. कृवष व्र्वसार्को हालको अवस्िा : 
 

6. लागि साझेदारी :   

 
 
 
 
 
 
 

7. नववनिि सोचः 
 . 
 . 

क्र.सं. वक्रर्ाकलापहरु इकाई 
व्र्वसार्को 
क्षिेफल 

(रोपनी) िा 

वावषाक 
उत्पादन 

अनिुामनि 

वावषाक कुल 
अनिुामनि आम्दानी 

(रु.) 

1.      

2.      

3.      

जम्िा    

क्र.सं. वववरण जम्िा खचा (रु.) 
अनदुान उपलब्ध 
गराउूँन ेसंस्िाको 

(रु.) 

अनदुानग्राहीको लागि 
(रु.) 

1.     

2.     



 . 
 

स्वघोषणा - पि 

आ.व. 2079/80 िा र्स पैरू्ूँ गाउूँपामलका कृवष िाखाको वावषाक स्वीकृि कार्ाक्रिबाट संचालन 

हनुे 50% साझेदारीिा कृवष र्ान्त्रिकीकरण वविरण कार्ाक्रििा सहभामगिाका लामग इच्छुक भई 

आवश्र्क कागजाि सवहि आवेदन पेि गरेको छु। उक्त कार्ाक्रिबाट छनोट भई  

................................................... कार्ा गनेछु। ववगि २ वषािा गाउूँपामलकाबाट र अरर् संघ 

सस्िाहरुबाट उस्िै प्रकृमिको कार्ा गनाका लामग अनदुान प्राप्त गरेको/नगरेको स्वघोषणा गदाछु।अरर्िा 

झठुा वववरण पेि गरेको भएिा प्रचमलि ऐन काननु बिोन्त्जि सहुूँला बझुाउूँला।  

 

 

दस्िखि : 

नाि :  

ठेगाना :  

सम्पका  नं. :  

मिमि :  

                                                     संस्िाको छाप : 

 

 

 

दार्ाूँ वार्ाूँ 


