
मिम िः२०७९/…./……  

श्रीिान् वरिष्ठ कृमि अमिकृ  ज्यू, 

प्रिानिन्त्री कृमि आिुमनकीकिण परियोजना,  

परियोजना कायाान्त्वयन एकाइ, स्याङ्जा ।  

मवियिः अनुदानिा कायाक्रिहरु उपलब्ि गिाईमदनुहुन भन्त्ने बािे । 

प्रस् ु  मवियिा  हााँ कायाालयबाट मिम  २०७९/....../........ ग े प्रकामि  सावाजमनक सूचना नं…..बिोमजि हािी/ि सुन्त् ला सुपिजोन/िसलाबाली जोन मवकास कायाक्रि 

अन्त् गा का लाभग्राहीहरुले आवश्यक कागजा  समह  हाम्रो/िेिो कृमि सिूह/कृमि सहकािी/कृमि फिा/कृमि उद्यिी/जल/वन उपभोक्ता समिम का सदस्यहरुले  पमसलिा 

उल्लमेि  कायाक्रिहरु अन्त् गा को मक्रयाकलापहरु सञ्चालन गना इच्छुक भएकोले उक्त कायाक्रिहरुिा सहभागी गिाई मदनुहुन यो मनवेदन पेि गिेको छु/छ ाँ ।  

 पमसलिः 

क्र.स. कायाक्रिको मवविण 

िाग सम्बमन्त्ि मवविण 

संख्या/के.जी./मल./

क्षेरफल (िो.) 
क्षि ा 

प्रम  एकाइ लाग  

अनुिान रु. 
कैमफय  

क. यामन्त्रकिण सहयोग कायाक्रि (साना िेमसनिी औजाि/उपकिण )     

१. हने्त्ड स्पे्रयि     

२. पावि स्प्रेयि     

३. फुट स्पे्रयि     

४. मसकेचि     

५. आिी     

६. रुि काट्ने िेमसन     

७. मिमन मटलि (पेट्रोल)     

८. मिमन मटलि (मडजेल)     

९. अन्त्य ..................................................................     

ि. बगै ाँचा सुदृमिकिण अमभयान  था बाली संिक्षण सेवा कायाक्रि     

१. मनलो  ुथो     

२. चनु     

३. िमनज  ेल     

४. जैमवक मविादी     

५ कपि सुपि मस्टि पेष्ट     

ग. प्याकेमजङ्ग,लेबमलङ्ग  था पोष्ट हाभेष्ट क्षम  न्त्यूमनकिण कायाक्रि     

१. भयााङ्ग     

२. प्लामस्टक के्रट     

३. मडमजटल  िाज ु     

४. मललपि     

५. पेपि काटुान     

६. उपचाि सािाग्रीहरु (i.e. CaCl2)     

घ. सुन्त् ला क्षेर मवस् ाि कायाक्रि    
प्रमवमि िैरी  रिकाल ेनयााँ 

सुन्त् ला बगै ाँचा स्थापना गने 

आवदेकलाई प्राथमकि ा 

मदइने। 

१. पुिानो बगै ाँचािा थप क्षेर मवस् ाि 
कलिी मवरुवा    

मबजु मवरुवा    

२. नयााँ बगै ाँचा स्थापना 
कलिी मवरुवा    

मबजु मवरुवा    

ङ. अदवुा/बेसाि क्षेर मवस् ाि कायाक्रि     

१. अदवुा/बेसाि बीउ     

आवश्यक कागजा हरुिः 

१. कायाक्रििा सहभागी गिाईमदनुहुन भन्त्ने िााँचािा मनवेदन । 

मनवेदकको नागरिक ा वा परिचय िलु्ने प्रिाणपरको प्रम मलमप । 

२. परियोजनाद्बािा मनमदाष्ट गिेको िााँचािा पूणा रुपले भरिएको प्रस् ाव 

फािाि । 

३. सिहू/सहकािी/समिम को हकिा कायाक्रि िाग सम्बमन्त्ि काया 

समिम को बैठक मनणायको प्रम मलमप ।     

 

 

 मनवेदक 

दस् ि िः 

     नाििः  

     पदिः 

 सम्पका  नं. 

 संस्थाको नाििः       

संस्थाको छापिः 



                                                                                        



 

मिम िः२०७९/….../……  

श्रीिान् वरिष्ठ कृमि अमिकृ  ज्य,ू 

प्रिानिन्त्री कृमि आिमुनकीकिण परियोजना, 

परियोजना कायाान्त्वयन एकाइ, स्याङ्जा।  

मवियिः कायाक्रििा सहभागी गिाईमिनुहुन भन्त्ने बािे। 

प्रस् ु  मवियिा  हााँ कायाालयबाट मिम  २०७९/….../….. िा प्रकामि  सावाजमनक सचूना नं….. बिोमजि हाम्रो/िेिो कृिक सिहू/कृमि 

सहकािी/फिा/उद्यिी/समिम ले ……………………………………………………………………………………कायाक्रि अन्त् गा  

……………………………………………………………………………….............. (मक्रयाकलापहरुको नाि) सञ्चालन गना इच्छुक 

भएकोले सहभागी गिाई मिनुहुन भनी  पमसल बिोमजिको आवश्यक कागजा हरु संलग्न गिी यो मनवेिन पेि गिेको छु/छौं।  

                                                                                                                                              मनवेिकिः 

                                                                                                                                             िस् ख िः……………………….. 

                                                                                                                                   नाि/थििः……………………….. 

                                                                                                                           संस्थाग  पििः……………………… 

                                                                                                                                सम्पका  नं……………………… 

                                                                                                                                        संस्थाको छापिः……………………… 

 

 

संलग्न आवश्यक कागजातहरुः 

१)  कायाक्रििा सहभागी गिाईमिनुहुन भन्त्ने ढााँचािा मनवेिन । मनवेिकको नागरिक ा वा परिचय खलु्ने प्रिाणपरको प्रम मलमप । 

२) परियोजनाद्बािा मनमिाष्ट गिेको ढााँचािा पूणा रुपिा भरिएको प्रस् ाव फािाि । 

३) सिहू/सहकािी/समिम हरुको हकिा कायाक्रि िाग सम्बमन्त्ि काया समिम को बैठक मनणायको प्रम मलमप । 

४) सम्बमन्त्ि  सिकािी मनकायिा मनयिानुसाि ि ाा  था नमवकिण भएको प्रिाण-परको प्रम मलमप, स्थायी लेखा नं. (PAN) ि ाा प्रिाणपरको प्रम मलमप, 

अमिल्लो आ.व. को कि म िेको िमसि वा कि चकु्ता प्रिाण-परको प्रम मलमप । (सिहू/सहकािी/समिम /प्रामवमिक मिक्षालयको हकिा अमिल्लो 

आ.व.को लेखापिीक्षण प्रम वेिन ।) 

५) प्रामवमिक मिक्षालयको हकिा मवद्यालय व्यवस्थापन समिम को बैठक मनणायको प्रम मलमप । 

६) स्थानीय  हको लाग  सहभामग ािा वीउ श्रो  केन्त्र ि भण्डािण, प्राथमिक प्रिोिन वा प्रिोिन उद्योग स्थापना गरिने स्थान (जग्गा/जमिन) को 

स्वामित्व खलु्ने कागजा  (लालपजुाा) को प्रम मलमप वा भाडाको जग्गा भएिा कम् ीिा १० विाको जग्गा किाि सम्झौ ानािा परको प्रम मलमप । 

७)  स्थानीय  हसाँगको सिन्त्वयिा नसािी श्रो  केन्त्र स्थापना/सदुृमढकिण, प्रामवमिक मिक्षालयको साझेिािीिा व्यवसामयक उत्पािन कायाक्रि ि 

चक्लाबन्त्िी  सञ्चालन हुने स्थान (जग्गा/जमिन) को स्वामित्व खलु्ने कागजा  (लालपजुाा)  वा  भाडाको जग्गा भएिा कम् ीिा ५ विाको जग्गा किाि 

सम्झौ ानािा परको प्रम मलमप । 

८) साना मसाँचाई पवुाािाि मनिााण  था ििा  सम्भाि कायाक्रि, प्रामवमिक मिक्षालयको साझेिािीिा व्यवसामयक उत्पािन कायाक्रि संचालन अनुिान 

कायाक्रि, भण्डािण, प्राथमिक प्रिोिन वा प्रिोिन उद्योग स्थापना, चक्लाबन्त्िी कायाक्रि, स्थानीय  हसाँगको सिन्त्वयिा नसािी श्रो  केन्त्र 

स्थापना/सदुृमढकिण ि स्थानीय  हसाँगको सिन्त्वयिा निनूा सनु्त् लाजा  फलफूल बगैंचा स्थापना प्रििान कायाक्रिहरुको लामग सम्बमन्त्ि  स्थामनय 

 ह वा वडा कायाालयको कायाक्रि मिन उपयुक्त हुने व्यहोिा लेमखएको मसफारिस पर । 

९) स्थानीय  हको लाग  सहभामग ािा वीउ श्रो  केन्त्र स्थापना ि स्थानीय  हको साझेिािीिा सनु्त् लाजा  फलफूलका जिापलाज्ि संकलन  था 

संिक्षण बगैंचा स्थापना कायाक्रिको लामग सम्बमन्त्ि  स्थानीय  ह वा वडा कायाालयको लाग  साझेिािीको समूनमि  ाको व्यहोिा लेमखएको 

मसफारिस पर । 

 

 



साना ससिंचाई पूर्ााधार सनर्ााण तथा र्र्ात सिंभार कार्ाक्रर् सििरण फारर् 

१. प्रस्तावित व िंचाई योजनाको नाम:-  

२. योजनाको ठेगाना:- 

३. योजना कायाान्यन गने  िंस्थाको नामः 

४. योजनाको  म्पका  व्यविको नामः                                                                                                         म्पका  निं.-  

५. व िंचाई योजनाको प्रकार वचन्ह लगाउनु हो । 

     कुलो व िंचाई/पाईप व िंचाई/ ामवुहक पोखरी/पानी  िंकलन पोखरी/अन्य.......................... 

वििरण 

पाईप व िँचाई पलावस्िक पोखरी 

वनमााण 

ररजर्भे न ि्याङ्की 

वनमााण 

कुलो वनमााण थोपा व िँचाई पम्म  ेि/जेनेरेिर वलवटिङ्ग व िँचाई 

लम्बाई 

(वम.) 

क्षमता 

(mm) 

 िंख्या क्षमता 

(घन वम.) 

 िं

ख्या 

क्षमता 

(घन वम.) 

लम्बा

ई 

वम.  िंख्या क्षेत्रफल 

(रो.) 

 िं

ख्या 

क्षमता 

(H.P.) 

क्षमता 

(H.P.) 

उचाई 

(Vertical 

Height) वम. 

              

 

६. व िंचाइको लावग पानीको श्रोत/महुान:-कृपया वचन्ह लगाउनु हो ।  

नवि/खोला/खोल् ी/पोखरी/मूल र्भएको ठाउिँ/पानी ि्यािंकी/ अन्य (उल्लेख गनुाहो ) ............................ 

७. महुानको प्रकार:-  ामवुहक/वनवज ..................................... 

८. वनवज महुान िा वनवज जग्गामा पने  ािाजवनक महुानको हकमा महुानको प्रयोग  म्बन्धमा कवम्तमा १० िर्ा म्म  ो महुान य  व िंचाई योजनाको लावग विन े

 म्बन्धमा जग्गाधनी िंग गरेको कागज  मािेश र्भएको छ/छैन................ 

९. प्रस्तावित योजनाबाि लार्भावन्ित हुने क्षेत्रमा हाल व िंचाई  वुबधा र्भएको/नर्भएको (उल्लेख गने)............................ 

१०. र्भएको र्भए बाहै्र मवहना व िंचाई हुन्छ िा मौ मी हुन्छ िा क्षमता िवृि गना खोवजएको हो  ोको अिस्था खलुाउनुहो । 

११. प्रस्तावित योजनाबाि लार्भावन्ित हुने घरधरुी  िंख्या ........ 

१२.  प्रस्तावित योजनाबाि लार्भावन्ित हुने  मिुायको िगीकरण (  िंख्यामा लेख्नुहो )  

मवहला  परुुर्  जम्मा  िवलत  जनजाती/आवििा ी  अन्य  युिा 

       

१३. प्रस्तावित योजनाबाि व िंचाई  वुबधा पुग्ने जवमनको प्रकार:-  

बाहै्र मवहना व िंचाई  ुविधा पगु्ने 

 

बाहै्र मवहना व िंचाई  ुवबधा नपगु्ने 

 

खेत ( रोपनी)  पाखो/बारी (रोपनी) व िंचाई पगु्ने क्षेत्रफ़ल 

(रोपनी) 

खेत(रोपनी)  पाखो/बारी (रोपनी) व िंचाई पगु्ने क्षेत्रफ़ल 

(रोपनी) 

                                                                                     

१४. आवथाक पक्ष 

➢ प्रस्तावित आयोजनाको अनुमावनत कुल लागत रुः...................................................... 

➢  महू/ हकारी/ िंस्था/ वमवत/फमाको आटनो योगिान रु............................................. 

➢ कायाालयबाि माग गरेको अनुिान रकम रु.............................................................. 

सििरण पेश गने आिेदकको तफा र्ाट  

िस्तखत: 

नाम: 

पि: 

 म्पका  निं.  

 िंस्थाको छाप:  



चक्लाबन्दी खेति कार्यक्रम मागको तििरण   

१.चक्लाबन्दीको लागि जग्िाको गकगिम : 

(क) गिगज जग्िा                                                                      (ख) िार्वजगिक जग्िा  

२.चक्लाबन्दीको गकगिम : 

(ख) जग्िाको एकीकरण                                                             (ख) एकलबाली  खेगि   

३. चक्लाबन्दी अर्धारणाको प्रकार  

(क) िमहू िहकारी व्यर्गथिि कृषक (कृगष िामग्री, गििंचाई र यागन्िगककरण आगदमा व्यर्थिापि) 

(ख) िहकारी व्यर्गथिि िहकारी खेगि (जग्िा भाडामा गलएर) 

(ि) गिगज फमव व्यर्गथिि िहकारी कृषक खेगि (कृगष िामग्री, गििंचाई र यागन्िगककरण आगदमा व्यर्थिापि) 

(घ) गिगज फमव व्यर्गथिि खेगि (जग्िा भाडामा गलएर)  

४.जग्िाको एकीकरण िरर चक्लाबन्दी खेगि िरेमा 

(क) थिाि: 

(ख) जग्िाको एकीकरण ििे क्षेिफल .......................... रोपिी 

(ि) जग्िाको एकीकरणको गकगिम : िरा िधुार                                     एक आपिमा जग्िा िाटािाट िरेर  

५.एकलबाली माफव ि चक्लाबन्दी खेगि भएमा     

    बालीको गर्र्रण र गकगिमः............................... 

६.खेगि िररि ेक्षिेफल :-............................. 

७.चक्लाबन्दी खेगि िररि ेकृषकहरुको िामार्ली : 

क्र.ि. कृषकको िाम ठेिािा  क्षेिफल  दथिखि 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

८. आगिवक पक्ष 

१. प्रथिागर्ि कायवक्रमको अिमुागिि कुल लािि रुः...................................................... 

२. िमहू/िहकारी/ििंथिा/िगमगि/फमवको आफ्िो योिदाि रु............................................. 

३. कायावलयबाट माि िरेको अिदुाि रकम रु.............................................................. 

९. प्रथिागर्ि योजिाबाट लाभागन्र्ि हुि ेिमदुायको र्िीकरण ( ििंख्यामा लेख्िुहोि)  

मगहला  परुुष  जम्मा  दगलि  जिजािी/आगदर्ािी  अन्य  

      

तििरण पेश गरे्न आिेदकको िर्य बाट  

दथिखि : 

िाम : 

पद : 

िम्पकव  ििं . 

ििंथिाको िाम र ठेिािा : 

ििंथिाको छाप : 



भण्डारण, प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उधोग/वीउ श्रोत केन्द्र/कृमि उपज संकलन तथा 

भण्डारण केन्द्र मनिााण/नसारी श्रोतकेन्द्र स्थापना तथा सुदृमिकरण कार्ाक्रिको लामग मववरण 

फारि 

 

१. कार्यक्रमको शिर्यक: ................................................................................................ 

२. कार्यक्रमको परू्य शििरर्:........................................................................................... 

३. कार्यक्रमको महत्ि :................................................................................................ 

४. कार्यक्रमबाट हुने फाइदा:.......................................................................................... 

५. कार्यक्रमबाट स्थानीर् अिसरहरुको कसरी प्रर्ोग हुन्छ ?  

६. कृशर् समहू/सहकारी/संस्था/सशमशि र कृशर् फमयबाट र्स्िा शक्रर्ाकलापहरु पशहल्र्ै भएको छ िा छैन ? 

 (क) छ  (   )    ख) छैन (    ) 

७. प्रस्िाशिि कार्यक्रमबाट सबै अथिा बाहुल्र्िा भएका समूह/सहकारी/संस्था/सशमशि सदस्र् कसरी लाभाशन्िि हुन्छ ? 

८. प्रस्िाशिि र्ोजनाबाट लाभाशन्िि हुने घरधरुी संख्र्ा  ........ 

९. िािािरर्ीर् दृशिकोर्बाट  उपर्कु्त भए/ नभएको ? 

१०.  प्रस्िाशिि र्ोजनाबाट लाभाशन्िि हुने समदुार्को िगीकरर् (संख्र्ा लेख्नहुोस) 

मशहला  परुुर्  जम्मा  दशलि  जनजािी /आशदिासी  अन्र्  र्िुा 

       

 

११. कार्यक्रमको व्र्िसाशर्क र्ोजना 

क्र.स. शििरर् हालको क्षमिा अपेशक्षि क्षमिा हालको आम्दानी अपेशक्षि 

आम्दानी 

      

 

      

 

 

आशथयक पक्ष 

१. प्रस्िाशिि कार्यक्रमको अनुमाशनि कुल लागि रुुः...................................................... 

२. समहू/सहकारी/संस्था/सशमशि/फमयको आफ्नो र्ोगदान रु............................................. 

३. स्थाशनर् िहको लागि सहभाशगिा रू...................................................................... 

४. कार्ायलर्बाट माग गरेको अनुदान रकम रु.............................................................. 

मववरण पेश गने आवेदकको तफा बाट  

दस्िखि: 

नाम: 

पद: 

सम्पकय  न ं. 

संस्थाको नाम र ठेगाना : 

संस्थाको छाप : 


