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मागमा आधारित बमिसाषमक तिकािरी उतपादन कामार्यक्रममा सहभागीाग्री हुन प्रसताि परश गिर कपेश गरेको िािर ।

k|:t't ljifodf txf+ af6 ldlt ============================= df k|sflzt ul/Psf]] ;"rgfcg';f/ मागमा आधारित
बमिसाषमक तिकािरी उतपादन कामार्यक्रममा ============================= कामार्यक्रम का िालग u/]sf] nufgL
;fem]bf/L tyf zt{x?sf] clwgdf /lx sfo{s|d ;+rfngug{ lgDgadf]lhsf sfuhftx¿ o;} kq;fy ;+nUg
u/L of] k|:tfj k]z u/]sf 5f}+ jf 5' .
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!=आ.ब.२०७५।२०७६ असाि मसानत समम दताार्य भागीएका कृिक समपह/कृषि सहकािरी सस्ाहरुकपेश गरेको
हकमा दताार्य प्रमाण पत्रकपेश गरेको प्रलतलिषप १ प्रलत ।

२ कृिक;d"x÷कृिक;xsf/L सस्ाहरुकपेश गरेको अनुदान माग गनार्य गरिएकपेश गरेको िोठककपेश गरेको लनणार्यमकपेश गरेको प्रलतलिषप.

#= ;+:yfbtf{sf] k|df0f kq÷n]vf kl/If0f k|ltj]bg÷ s/ r'Qmfsf] k|df0fkq÷ VAT/PANbtf{sf] k|
df0fkqsf] k|ltlnkL =========k|lt .
$=k|:tfjssf] gful/stfsf] k|ltlnkL ! k|lt .
%=hUufsf] nfnk"hf{÷ भागीाडामा भागीए ;Demf}tfkqsf] k|ltlnkL ! k|lt .
^= तिकािरी उतपादन समबशनध तालिम लिएकपेश गरेको भागीए प्रमाण पत्रकपेश गरेको प्रलतलिषप १ प्रलत।

७.उपिबध गिाइएकपेश गरेको मागमा आधारित प्रसताि पत्र अनुसािकपेश गरेको ढाँचाारको ढाँचाकपेश गरेको लनबरदन१ प्रलत ।
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खणड क आबरदक त्ा कामार्यक्रमकपेश गरेको षिििण
१ आबरदक कृिक ÷समपह÷ सहकािरी समबनध्री षिििण
आबरदक सस्ाकपेश गरेको

नाम

आबरदककपेश गरेको पुिा ठर गाना

न=पा=शशििाज िडा न
गारको ढाँउ/टापेश गरेकोि

समपकार्य न

=============================
=============================
=============================

आबरदककपेश गरेको षकलसम

कृिक/कृिक समपह/ सहकािरी

प्रसरस्ताव पेव पेश गरेव पेकोरेको कोस्तार्कार्यक्रमकोरेको

दताार्य न

(कुनो एकमा शचनह िगाउनर)
नस्ताम

=============================
सस्ादताार्य गनगर्ने लनकाम =============================
लमलत =============================

प्रसरस्तावकोरेको कोो कुल रेकोम र
अनुदान माग गिर कपेश गरेको िकम रु
२ प्रसताषित तिकािरी उतपादन प्रबर्द्धार्यन कामार्यक्रममा सिग्न हुने समन हुनर समपह सहकािरी त्ा घिपरििािका षिििण
(सखमा)

जममस्ता सदसर् स संखर्स्ता =============================समव पेटिएकोस्ता जममस्ता घरे स संखर्स्ता=============================
समािरशशकिण षिििण

मषहिा

पुरुि

जममा

दलित
जनजालत
मुशसिम
्ारु
बाह्यमण करत्र्री
अनम
३ प्रसताषित कामार्यक्रमकाउद्देशरश्यहरुमहरु
क

=============================
ख =============================
ग =============================

४ अनमकुनो सस्ाबाटा प्रसताषित कृषि कामार्यक्रमका िाग्री षित्तीय ्रीम सहमपेश गरेकोग प्राप्त गनुार्य भागीएकपेश गरेको भागीए खिाउनुहपेश गरेकोस
प्राप्त गिर कपेश गरेको /नगिर कपेश गरेको
सहमपेश गरेकोग ददनर सस्ाकपेश गरेको नाम
सहमपेश गरेकोग लिएकपेश गरेको िकम रु

=============================================प्राप्त आ=ब =============================
=============================काम समपन्न भागीएकपेश गरेको छ /छो न

v08 vM k|:tfljt
१=हािकपेश गरेको उतपादन अिस्ा त्ा िकम
क्र स

मुखम मद्रौसम्री त्ा बरमद्रौिम्री

हािकपेश गरेको

तिकािरी

करत्रफि
कठा

तिकािरी उतपादन प्रदबर्द्धार्यन कामार्यक्रमकपेश गरेको बमिसाषमक मपेश गरेकोजना लबबिण

अपरशकत िकम
कामार्यक्रम
कामार्यनमन

पश्चाात

हािकपेश गरेको
उतपादन
टान

मर

अपरशकत िकम

हािकपेश गरेको

अपरशकत

हािकपेश गरेको बाषिार्यक

अपरशकत हािकपेश गरेको

कामार्यक्रम

िपेश गरेकोजगािरी

िपेश गरेकोजगािरी सखमा

आमदान्री रु

बाषिार्यक आमदान्री

कामार्यनमन

सखमा

बाषिार्यक

रु

पश्चाात मर टान

कठा

१
२
३
२=तिकािरी उतपादन प्रबर्द्धार्यनकामार्यक्रमकपेश गरेको कृमाकिाप बजरटा त्ा िागत साझरदािरीकपेश गरेको लबसतृत लबबिण
क्र स

कामार्य लबबिण सामाग्री

एकाई

परिमाण

दि

जममा िकम
रु

िागत साझरदािरी
माग गिर कपेश गरेको

अनुदानगहरीिर

अनुदान

अनुदान रु

बमहपेश गरेकोनगर्ने

प्रलतसत

िकम रु

१
२
३
४
५
६

कोषफमत

कृिक, कृिकसमपह, कृषि सहकािरी सस्ाकपेश गरेको तफार्य बाटा सिघपेश गरेकोिण
म हाम्री हामपेश गरेको सस्ाकपेश गरेको तफार्यबाटा मपेश गरेको सि्रीकाि गदार्यछद्रौ षक मरिपेश गरेको हामपेश गरेको ज्ञान बान बुषर्द्धिर मपेश गरेको फिममा उल्लेख गरिएकिरख गरिएका लबबिण तथ्यहरु सत्य महरु सतम

छन ।माल् षिििण तथ्यहरु सत्य महरु हाम्रीहरु जान्री जान्री फिक पानार्य खपेश गरेकोजरकपेश गरेको ठहरिएमा हामपेश गरेको आिरदन कामाार्यिमिर छनपेश गरेकोटा प्रषक्रमामा समािरश गनगर्ने

छो न भागीन्नरकुिा मोिर ÷हाम्रीिर िामिरी बुझरकपेश गरेकोछु÷बुझरकाछद्रौ। हामपेश गरेको तिकािरी उतपादन प्रबर्द्धार्यनकामार्यक्रमकपेश गरेको बमिसाषमक मपेश गरेकोजना सि्रीकृ त भागीएमा
कामाार्यिमकपेश गरेको न्रीलतलनमम पािनागिरी कृषि कामार्यक्रम कामार्यनिमन गदार्यछद्रौ÷गनगर्ने छु ।प्रसताषित िगान्री कामार्यक्रमकपेश गरेको िालग अनम दाता हरुिाटा
अनुदान लिएकपेश गरेको÷नलिएकपेश गरेको सिघपेश गरेकोिणा समरत गदार्यछद्रौ÷गदार्यछु ।

सस्ाकपेश गरेको छाप (सस्ाकपेश गरेको हकमा)
दसतखत......................................
नाम...........................................
पद ..........................................
सस्ाकपेश गरेको नाम .....................................
लमलत ...............................................
समपकार्य न. .........................................
इमरि ...........................................

