अनुसचु च -६

श्रीभान् प्रभुख प्रशासकीम अधधकृत ज्मू

धभधत .........................

भन्थरी नगयऩाधरकाको कामयरम
भन्थरी, याभेछाऩ
विषम -. ऩकेट स्थाऩना गयी ऩाॉउ बन्ने फाये ।
प्रस्तुत विषमभा हाभी तऩधसर फभोचजभका

कृषक सभुह /कृवष सहकायी सॊ स्था/जर/िन उऩबोक्ता

सधभधत/कृवष उध्मभीहरु मस याभेछाऩ चजल्राको भन्थरी नगयऩाधरका धबत्र कभान्ड ऺेत्र यहने गयी साना व्मिसावमक
कृवष उत्ऩादन केन्र (ऩकेट) स्थाऩना गयी सञ्चारन गनय ईच्छु क बएकोरे .............................................. फारी/
फस्तुको ऩकेट ऺेत्र धनधाययण गयी ददनु हुन मो धनिेदन ऩेश गये का छौं ।

धनिेदक
क्र.सॊ .

कृषक सभुह/कृवष सहकायी

ठे गाना (िडा नॊ.

सॊ स्था/जर उऩबोक्ता सधभधत

य टोरको नाभ)

सम्ऩकय नॊ

धनिेदन साथ सॊ रग्न कागजातहरु
१. सॊ स्था दताय/नविकयण बएको प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ ।
२. ऩकेट कामयक्रभ भाग गने सॊ स्थाको धनणयण प्रधतधरवऩ ।
३. सम्फचन्धत िडा कामायरमको धसपारयस ।

४. अध्मऺ/प्रोऩाइटयको नागरयकता िा ऩरयचम खुल्ने प्रभाण ऩत्रको प्रधतधरवऩ ।
५. अनुसूचच-७ य 10 फभोचजभको विियण ।

अध्मऺ/
प्रोऩाइटयको नाभ

दस्तखत

अनुसचु च-7

ऩकेट ऺेत्र भागको राधग आधायब ुत तथ्माङ्क पायभ

१. प्रस्तावित ऩकेट धफकास हुने फारीको नाभ् ................................

२. प्रस्तावित ऩकेट विकास हुने स्थान ............................................

३. प्रस्तावित ऩकेट ऺेत्रभा ऩरयमोजना अन्तगयत सञ्चारन बई सकेको ऩकेट/लकरक/जोनको विियण
ऩकेट/लकरक/जोन

ठे गाना (िडा नॊ. य

सञ्चारन बएको

कामयक्रभ

कामयक्रभ

टोर)

ऺेत्रपर (योऩनी)

स्थाऩना िषय

सञ्चारन अिधध

सञ्चारन बएको फारी

४. प्रस्तावित ऩकेट ऺेत्र अन्तगयत कामयक्रभभा सभािेश हुन सक्ने घयधुयीहरुको विियण
गाउॉ/टोरको नाभ

िडा नॊ.

रचऺत कृषक घयधुयी सॊ ख्मा

५. प्रस्तावित ऩकेट ऺेत्रभा सभािेश हुने खेती मोग्म जग्गाको विियण
जग्गाको वकधसभ

ऺेत्रपर हे.

धसचन्चत हे.

अधसचन्चत हे.

धसचन्चत बए धसचाईको स्रोत

खेत
ऩाखो
फायी
जम्भा
६. प्रस्तावित ऩकेट सॊ न्चारन ऺेत्रको भुख्म फारीको हारको ऺेत्रपर, उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्ि विियण
ऩकेट कामयक्रभ सन्चारन गरयने ऺेत्रको
हारको प्रभुख फारी फस्तुहरु

फहुिवषयम फारीहरु

धसजनर फारीहरु

रागी

कुर ऺेत्रपर

उत्ऩादकत्ि

कुर उत्ऩादन

अनुभाधनत धफवक्र

(योऩनी)

(भे.टन.)

(वकरोग्राभ)

ऩरयभाण (वकरोग्राभ)

7. प्रस्तावित ऩकेट कामयक्रभफाट प्राप्त हुने अऩेचऺत उऩरचलकधहरु (ऩकेट सञ्चारन ऩचात प्राप्त हुने उऩरचलकध विियण)
(क) परपूरको फगैचा् ............
जग्गाको

जम्भा फोट

ऩूणय रुऩभा पल्ने

आॊचशक रुऩभा

नपल्ने

जम्भा उत्ऩादन

ऺेत्रपर (योऩनी)

सॊ ख्मा

फोट सॊ ख्मा

पल्ने फोट सॊ ख्मा

फोट सॊ ख्मा

(वकरोग्राभ)

थऩ विस्ताय हुने

ऺेत्रपर (योऩनी)

(ख) प्रस्तावित धसजनर फारी् .........
जग्गाको ऺेत्रपर

खेती गरयएको

तोवकएको फारीरे ढाक्ने

जम्भा उत्ऩादन

(योऩनी)

ऺेत्रपर (योऩनी)

ऺेत्रपर (योऩनी)

(वकरोग्राभ)

थऩ विस्ताय हुने

ऺेत्रपर (योऩनी)

८. प्रस्तावित ऩकेटभा उल्रे ख गरयएको फारीको प्राविधधक एिॊ बौगोधरक उऩमुक्तता

 ....
 ....
 ....

९. प्रस्तावित ऩकेटभा उल्रे ख गरयएको फारीको फजायीकयणको सम्बािना
प्रभुख फजाय

उऩरलकध फजाय ऩूिायधाय

उत्ऩादनको फजायीकयण मोजना

१0. प्रस्तावित ऩकेट सञ्चारन गनय आिमक कृवष उत्ऩादन साभाग्री उऩरलकधताको श्रोत एिॊ अिस्था
उत्ऩादन साभाग्रीहरु

उऩरलकध श्रोत

११. प्रस्तावित ऩकेट अन्तगयतको फारी उत्ऩादनको राधग आिमक कृवष ऩूिायधायहरुको उऩरलकधता

 ....
 ....
 ....

१२. प्रस्तावित ऩकेट ऺेत्र धबत्र साभुवहक खेती िा क्रष्टय खेतीको हारको अिस्था एिॊ विस्तायको सम्बािना

 ....
 ....
 ....

१३. प्रस्तावित ऩकेट कामायन्िमनफाट थऩ हुन सक्ने योजगायीका अिसयहरु
आॊचशक योजगायी

ऩूणक
य ारीन योजगायी

दै धनक ज्मारादायी

१४. प्रस्तावित ऩकेट भाग गनुक
य ा आधायहरु (न्मूनतभ ऺेत्रपर, सॊ स्थागत ऺभता, आिेदक सॊ स्थाहरुको मवह प्रकृधतका
कामयक्रभ सॊ चारन गये को अनुबि आदद)

 .......
 ......
 ......
१५. प्रस्तावित ऩकेट य फारी छनौट गनुक
य ो ऩुष्याई

 .......
 ......
 ......

16. प्रस्तावित ऩकेट भाग गने सॊ स्थाको प्रोपाइर (ऩकेट भाग गने सॊ स्था एक बन्दा फढी बए मो प्रोपाइर क्रभश् थऩ
गदै जाने)

कृवष पभय/कृषक सभूह/कृवष सहकायी/सधभधतको नाभ .....
ठे गाना...
गठन बएको धभधत ...
सॊ स्था कसयी गठन बएको हो ? ....

ु ो भुख्म उद्देम ....
सॊ स्था गठन हुनक
भाधसक फचत छ िा छै न ? छ बने
क) फैं कको नाभ .................................

ख) खाता नॊ. ...............

सॊ स्था कामायन्िमनको प्रभाण
क. धनणयम (

) ख. नगदी खाता (

) ग. फैं क खाताको विियण (

ङ. अचर सम्ऩचिको स्िाधभत्िको प्रभाण ऩत्र (

) घ. दताय प्रभाण ऩत्र (

)

) च. अन्म बए खुराउनुहोस् .......

छ. जम्भा शेमय सदस्म सॊ ख्मा
ज. सॊ स्थाको सदस्मको विियण
क्र.सॊ .

सदस्मको नाभ

ठे गाना

खेती मोग्म

खेती गरयएको

जधभन (योऩनी)

जधभन (योऩनी)

अनुसूची-10

(ऩरयच्छे द ४ को ४.1.9.1 (ख), 4.2.9.1 (ख), 4.3.11 (ख) य 4.4.11 (ख) सॉग सम्फचन्धत)
बाग २ प्रस्तावित वक्रमाकराऩ
१. कामयक्रभको शीषयक्
२. कामयक्रभको ऩूणय विियण्
३. कामयक्रभको भहत्ि्
४. कामयक्रभफाट हुने पाईदा्

५. कामयक्रभफाट स्थानीम अिसयहरुको कसयी प्रमोग हुन्छ ?

६. कृषक सभूह/सहकायी/सॊ स्था/सधभधत/कृवष पभयफाट मस्ता वक्रमाकराऩहरु ऩवहल्मै छ िा छै न ?
(क) छ (

)

(ख) छै न (

)

७. प्रस्तावित कामयक्रभफाट सफै अथिा फाहुल्मता बएका सभूह/सहकायी/सधभधत सदस्म कसयी राबाचन्ित हुन्छ ?
८. िाताियणीम दृचष्टकोणफाट उऩमुक्त बए/नबएको ?
बाग 3 आधथयक ऩऺ

१. प्रस्तावित कामयक्रभको अनुभाधनत कुर रागत रु.

२. कृषक सभूह/सहकायी/सॊ स्था/सधभधत/पभयको आफ्नो मोगदान रु.
३. भन्थरी नगयऩाधरकाको कामायरमफाट भाग गये को अनुदान यकभ रु.
४. प्रस्तावित कामयक्रभको अनुभाधनत रागत विियण
५. प्रस्तावित वक्रमाकराऩ कामायन्िमन मोजना

 आिमक सय-साभान कुन, कहाॉ य कसयी छनौट गने ?
 कस्तो प्रकायको सय-साभान को भापयत प्राप्त गने ?
 ऩरयमोजनाफाट उत्ऩादन हुने फारी/िस्तुको फजायीकयण कसयी हुने ?
 श्रभ तथा श्रभ रागत व्मिस्थाऩन कसयी गने ?
 अन्म विियण

