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अनसूुची-३ 

प्रस्ताव पेश गननका लागग दिईने आविेन-पत्रको ढााँचा 
 

 

 

श्रीमान ्कार्ानलर् प्रमखु ज्रू् 

......................। 
 

ववषर्: प्रस्ताव पेश गरिएको सम्बन्धमा। 

 

महोिर्, 

 

उपिोक्त सम्वन्धमा तहााँ पशपुन्छी तथा मत्सस्र् ववकास गनिेशनालर् रुपन्िेहीको गमगत २०७7/02/20 

गतेका दिन िैगनक लमु्म्बनी पगत्रकामा प्रकाम्शत सूचना अनसुाि …………………………. ………      …………………. 

म/हामी गनवेिकले कोगिड १९ ववशेष कृवष कार्नक्रम अन्तगनतको ………… ………………… ……………. …… 

………… …………. कार्नक्रम सञ् चालन गनन इच्छुक िई सूचना अनसुािका कागजातहरुको साथमा अनसूुची -४ 

मा उल्लेख िए अनसुािका ववविण िाखी र्ो गनवेिन पेश गिेको छु/छौं। 

 

 

आवेिकको िस्तखत: 

आवेिकको नाम: 

ठेगाना: 

गमगत: 

सम्पकन  नं.: 



अनसूुची-४ 
कार्नक्रमको प्रस्तावको ढााँचा 

खण्ड (क) 
१) प्रस्तावक सम्वन्धी ववविणः 
प्रस्तावकको नामः   

ठेगानाः   

सम्पकन  नं.  

नागरिकता नं................म्जल्ला..........  

स्वागमत्सवमा िहेको जगमन 

  

आफ्नै स्वागमत्सवको ........हे 

किाि÷िाडामा............हे 

खेती गरिने जगमन वकगसम आफ्नै स्वागमत्सवको 
किाि÷िाडाको  

सहकािीमा आवद्ध शेर्ि सिस्र् संख्र्ा .......... िगु्ध संकलन गने कृषक संख्र्ा .......... 
कुखिुा खोि संख्र्ा................. हाल पालन गरििहेको ब्रोइलि कुखिुा संख्र्ा........... 

खण्ड (ख) 
२.  उत्सपािनमा संलग्न हनेु कृषकहरुको ववविण  

क्र.सं. कृषकको नाम थि ठेगाना बाली गत बषन गरिएको 
खेती ववविण 

र्स बषन गरिने खेती 
ववविण 

    क्षेत्रफल 
(कट्ठा) 

उत्सपािन 
(म्ववन्टल) 

क्षेत्रफल  

(कट्ठा) 
अनमुागनत 
उत्सपािन 

(म्ववन्टल) 
१        

खण्ड (ग) 
प्रस्ताववत कार्नको ववविण 

३. प्रस्ताववत कृर्ाकलापहरुः 
क्र .सं.
  

वक्रर्ाकलाप संख्र्ा क्षमता जम्मा 
लागत 

आवेिको 
लगानी 
 

कैवपर्त 

       

 

खण्ड (घ) 
िगु्ध उत्सपािक कृषकलाई िाहत अनिुान कार्नक्रम 

क्र.सं. मवहना इकाई िधु संकलन िधु वववक्र 
१ साउन गलटि   



२ िाद्र गलटि   

३ असोज गलटि   

4 कागतनक गलटि   

५ मंगसि गलटि   

६ पसु गलटि   

7 माघ गलटि   

8 फागनु गलटि   

9 चैत्र गलटि   

10 वैशाख गलटि   

11 जेठ गलटि   

12 असाि गलटि   

 जम्मा    

 

औषत िधुको कािोवाि लकडाउन अगाडी िैगनक ................ गल. 
औषत िधुको कािोवाि लकडाउन अवगधमा िैगनक .................गल. 
 
 
 

 
 

 

खण्ड (ङ) 
मास ुउत्सपािनकोलागी कुखिुा पालन गने साना कृषककोलागी प्रोत्ससाहन अनिुान 

लक डाउन िन्िा ५० दिन अगाडी िेखी पालन गिेको ब्रोइलि कुखिुा संख्र्ा ...................... 
लक डाउन िएपश्चात खोिमा िाखेको ब्रोइलि कुखिुा संख्र्ा................... 
हाल खोिमा िहेको व्रोइलि कुखिुा संख्र्ा......................... 
 
 

४. प्रस्ताववत कार्नक्रम माग गननको कािण, औम्चत्सर् 

५. उत्सपादित बालीको बजाि ब्र्बस्थापन कसिी गरिनेछ  

 
 

प्रस्तावकको तफन बाट सही गनेको   

नाम:    

पि: 
िस्तखत:   गमगत : 
 



नोट: प्रस्तावको आवश्र्कता अनसुाि अन्र् सान्िगिनक विुाहरु थपघट गनन सवकने छ । 


