
अनसूुची-३४ 

(दपा ७ सॉग सम्फन्धधत) 

ननवेदनको ढाॉचा 
श्रीभान ्प्रभखु ज्मू,       नभनत् ......................... 
.................................... (कामाारमको नाभ),  

................................, रनु्म्फनी प्रदेश। 

ववषम् ....................... कामाक्रभ सॊचारनको रागी प्रस्ताव सवहतको ननवेदन सम्फधधभा 
। 

 

प्रस्ततु ववषमभा तहॉ कामाारमफाट नभनत ...............भा प्रकान्शत बएको सूचना अनसुाय 
....................................................... कामाक्रभभा सहबागी हनु ईच्छुक बएकारे कामाारमरे 
उल्रेख गयेका भाऩदण्ड य शताहरुको अनधनभा यही कामाक्रभ सञ् चारन गना ननम्न फभोन्जका 
आवश्मक कागजातहरू सॊरग्न गयी मो प्रस्ताव सवहत ननवेदन ऩेश गयेका छु/छौं। 

सॊरग्न कागजातहरु् 
 

प्रस्तावकको ननवेदन छ छैन 
दताा/नववकयण बएको प्रभाण-ऩत्रको प्रनतनरवऩ   
स्थामी रेखा नम्फय प्रभाण-ऩत्र तथा गत आनथाक वषाको कय चकु्ता प्रभाण-ऩत्रको प्रनतनरवऩ    
कामाक्रभ सञ्चारनको रानग कामामोजना सवहतको प्रस्ताव    
सम्फन्धधत स्थानीम तहको सम्फन्धधत शाखाको नसपारयस ऩत्र    
अनदुान भाग गना गरयएको सॊस्थाको ननणामको प्रनतनरवऩ    
नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रनतनरवऩ   
अनभुाननत रागत यकभ (ननभााण गरयने ऩूवााधायको हकभा)   
जग्गा धनी दताा प्रभाण-ऩजुााको प्रनतनरवऩ वा जग्गा बाडाभा नरई कामाक्रभ सञ् चारन गनेको 
हकभा (कयाय ऩत्र)  

  

भानथ उल्रेन्खत वववयण तथा कागतऩत्रहरु सवह सत्म छन।् ववगत नतन वषा देन्ख प्रनतपरभा आधारयत प्रोत्साहन 
अनदुान फाहेक मसै प्रकृनतको काभका रागी अनदुान नरएको छैन ।         
  
 

 ननवेदक                                  

                        दस्तखत : 
                           नाभ : 

                           ठेगाना :                                                

                           सम्ऩका  नॊ.:                                                     

                           सॊस्थाको छाऩ 

 

 

द्रष्टव्म: कामाक्रभको प्रकृनत अनसुाय मस ढाॉचाराई आधाय भानी सम्फन्धधत कामाारमरे ननवेदनको ढाॉचा ऩरयभाजान गयी 
तमाय गना सक्नेछ। 

 



अनसूुची–३६ 
(दपा ७ सॉग सम्फन्धधत) 

कामाक्रभको सॊन्ऺप्त व्मावसावमक कामामोजनाको ढाॉचा (कृवष तपा ) 
कामाक्रभको नाभ:              

न्जल्रा:                 गा.ऩा./न.ऩा./उऩ/भहा.न.ऩा.:                

वडा नॊ.:        टोर:                 गाउॉ:                              सम्ऩका  न् 
कृषक/सभहु/सहकायी/पभा/कम्ऩनीको नाभ:                 

सम्ऩका  ब्मन्क्त वा सञ्चारकको नाभ:                    सम्ऩका  नॊ (अननवामा)…………… 

१. व्मवसामको ऩरयचम: तऩाईंरे के कस्तो काभ गना खोज्न ुबएको हो वकन कसयी य कवहरे 
गना खोज्न ुबएको हो बने्न कुया रेख्नहुोस?्  

गना खोजेको काभ्  

वकन गने् 
कसयी गने् 
कवहरे गने् 
२. उदे्दश्महरु :  भूख्मतमा के उदे्दश्मका रानग अनदुान नरन चाहन ुबएको हो? 

क उत्ऩादन गने (  ) ख प्रशोधन गने (  ) ग फजारयकयण गने  (  ) घ अधम …………….(  ) 

३. कृवष व्मवसामभा अनबुव :  अनदुान नरन चाहन ु बएको ववषमभा तऩाईसॊग कनत वषा काभ 
गयेको अनबुव छ ? ……………………..वषा 
४. व्मवसाम सञ् चारन गरयने स्थानको सॊन्ऺप्त वववयण:  

…………………………. गाऩा/नऩा ………………….. गाउॉटोर …….. सदयभकुाभफाट कनत टाढा छ? 
…………………………..  वकनभ 

उक्त स्थानभा हार रगाईएका प्रभखु फारीहरु्   
१.                                         २.                               ३.     

सडकको ऩहुॉच्   ऩक्की सडक (   )   कच्ची सडक (   )   भौसभी सडक (   ) नबएको (   )    
 

५. व्मवसाम सञ् चारनका रानग आवश्मक यहेका ऩूवााधायहरु: तऩाईंरे व्मवसाम सञ्चारन गना 
खोज्न ुबएको ठाउॉभा ननम्न सवुवधाहरु छन ्वक छैनन ्छन ्बन ेकस्ता छन?्  छ ( ) /छैन ( 
)। 

मदद छ बन ेनसॊचाइाको स्रोत् कुरो..../ ऩोखयी..../फोरयङ्ग...../अधम........... आदद।  

वषा बयी नसॉन्चत ऺेत्रपर......  भौसभी ऺेत्रपर........ अनसॉन्चत ऺेत्रपर......   

बण्डायण सवुवधा छ /छैन छ बने के हो? …………………………… 

 
 



मधत्र/उऩकयण् तऩाइंरे के कस्ता कृवष मधत्र उऩकयणहरुको प्रमोग गने गनुा बएको छ? 

मधत्र उऩकयणहरुको नाभ सॊख्मा 
क.  

ख.  

ग.   

घ.  

अधम ऩूवााधाय सॊयचनाहरु के के छन? (उल्रेख गने)         

ऩूवााधाय सॊयचनाहरु   वकनसभ ऺभता 
क.   

ख.   

ग.    

                                  

६. तानरभ सम्फधधी वववयण : तऩाईंरे अनदुान भाग गनुाबएको ववषमभा तानरभ नरन ुबएको छ 
वक छैन, छ बने कुन ववषमभा कनत ददनको य कवहरे कसरे ददएको हो? प्रनतनरवऩ सवहत 
याख्नहुोस। 
क्र सॊ तानरभको ववषम अवनध तानरभ ददन े

ननकाम 

कैवपमत 

देखी सम्भ 

      

7. सहकामाभा सञ् चारन गरयने प्रस्ताववत कामामोजना वववयण: 
क्र.सॊ. वक्रमाकराऩहरु ऩरयभाण दय कूर रागत 

रु 
भाग गयेको 
अनदुान 
यकभ रु 

प्रस्तावकको 
साझेदायी 
यकभ रु 

सॊऩन्न हनुे 
सभमावनध 

        
        
        
        

८. उत्ऩादन साभग्री तथा उत्ऩाददत फारी/ वस्तकुो फजाय मोजना् 
उत्ऩादन 
साभग्रीको 
वकनसभ  

खयीद 
गरयने 
स्थान  

उत्ऩादन हनु े
फारी/फस्तकुो 
नाभ 

नफक्री 
गने 
स्थान 

अनभुाननत 
उत्ऩादन 
(ऩरयभाण 
न्क्व.) 

प्रचनरत 
ववक्री भलु्म 

आम्दानी 
रू. 

फीउ        

ववरुवा       



उत्ऩादन 
साभग्रीको 
वकनसभ  

खयीद 
गरयने 
स्थान  

उत्ऩादन हनु े
फारी/फस्तकुो 
नाभ 

नफक्री 
गने 
स्थान 

अनभुाननत 
उत्ऩादन 
(ऩरयभाण 
न्क्व.) 

प्रचनरत 
ववक्री भलु्म 

आम्दानी 
रू. 

भर       

ववषादी       

औजाय 
/मधत्र 
उऩकयण 

      

अधम       

 

९. प्रस्ताववत व्मवसामभा सॊरग्न हनुे कृषकहरुको वववयण (सभूह/सहकायी/सनभनतको हकभा) 

क्र.स. नाभथय ठेगाना खेती गरयने 
फारी/फस्त ु

ऺेत्रपर 
(कठ्ठा/योऩनी) 

हस्ताऺय 

      

      

      

      

नोट् मो तानरका अनसुायको वववयण याखी वैठकफाट ननणाम गरय ऩठाउने।  
1०.  प्रस्ताववत मोजना सञ्चारन ऩश्चात ववक्री मोग्म उत्ऩादन हनुे हधुछ ? हधुछ ( )/हुॉदैन ( ) 
वा खेनत प्रणारीभा भात्र सधुाय हधुछ ( ) ? वववक्र मोग्म उत्ऩादन हनुे बए ऩरयभाण …………… 
न्क्व. 

कृवष उऩज ववक्री सम्फधधी सम्झौता् बएको ( )/नबएको ( ) (नफवक्र सम्झौता बए प्रनतनरऩी 
याख्न)े 

११. सञ् चारन हनुे कामाक्रभफाट वातावयणभा नकायात्भक प्रबाव ऩछा ( )/ऩदैन  (  ) 

  ऩने बए प्रबाव धमूननकयणका रानग के गनुा हधुछ?.................................................. 

कामाक्रभफाट थऩ हनुे योजगायी शृ्रजना् 
• स्वयोजगाय कनत जना? (आफ्नो घयको भात्र) ………………….. 

•स्थामी योजगायी कनत जना? (आफ्नो घय ऩरयवाय फाहेक)………………. 

•अस्थामी योजगायी कनत जना? (आफ्नो घय ऩरयवाय फाहेक)……………. 

१२. व्मवसाम ददगो हनुे आधायहरू् क.             ख.         ग. 
आवेदकको तपा फाट सही गनेको नाभ:    ऩद: 
दस्तखत: 
ऩद्                                                      सम्ऩका  न्   

सस्थाको छाऩ 
 नभनत्  

द्रष्टव्म: कामाक्रभको प्रकृनत अनसुाय मस ढाॉचाराई आधाय भानी सम्फन्धधत कामाारमरे कामामोजनाको ढाॉचा  थऩ/घट 
गरय ऩरयभाजान गयी तमाय गना सक्नेछ । 


