
  

 

अनसूुची–२ 

(दफा 23 को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 
प्रस्ताव आव्हानको सूचना 

(कागतत सधुतला तिसनका लातग) 

प्रदेश सरकार 

प्रदेश नं. ५ 

भतूि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी िधरालय 

कृषि षवकास तनदेशनालय 

कृषि ज्ञान केधर, गलु्िी 
तेस्रो पटक प्रकान्शत तिततिः २०७६ फागनु ०५ गते 

चालू आ.व. ०७६।०७७ िा यस कृषि ज्ञान केधर, गलु्िीको स्वीकृत बाषििक कायिक्रि अनसुार अतभयानिखुी कागतत सधुतला तिसन 
कायिक्रि संचालन गनुिपने भएकोले इच्छुक कृिक/फािि/कम्पनी/सिूह/सहकारी संस्थाले आवश्यक कागजात सषहत सूचना प्रकान्शत 
भएको तिततले १५ ददन तभर (तितत २०७६ फागनु १९ गते र अन्धति ददन साविजतनक षवदा परेिा कायािलय खलेुको ददन) यस 
कायािलयिा तपन्शलको षववरण पशे गरी दताि गनुिहनु सम्बन्धित सबैिा जानकारीको लातग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

तपतसल षववरण 

क) अतभयानिखुी कागतत/सधुतला कायिक्रि     ख) कायिक्रि सञ्चालन हनुे क्षेरिः गलु्िी न्जल्ला   ग) वालीको नाििः कागतत/सधुतला 
घ) अतभयानिनु्ख कागती खेती कायिक्रिको लातग िापदण्ड: 

तस.नं. षववरण 
कायिक्रिको लातग धयूनति 

क्षेरफल (रोपनी) 
अतिकति अनदुान रकि रु 

१ कृिक एकल वा संयकु्त २० एक लाख 

२ कृषि फिि तथा तनजी उद्यिी ४० दईु लाख 

३ कृिक सिूह/ जल उपभोक्ता सतितत/ कृषि सहकारी २०० दश लाख 
 

(पनुश्चिः अनदुानग्राहीले बढीिा तीनवटा क्लष्टर बनाई कायिक्रि सञ् चालन गनि सक्नेछन ्। प्रतत कलष्टर कन्म्तिा १ हेक्टर के्षरफल जग्गािा बढीिा तीन 

जनाले पतन यस कायिक्रििा भाग तलन सक्नेछन।्) 

ङ) पेश गनुिपने कागजातहरु 

१. अनसूुची-३ अनसुारको तनवदेन फाराि । 

२. कृषि फािि/कृिक सिूह/कृषि सहकारीहरुको हकिा दताि र नवीकरण भएको प्रिाणपरको फोटोकपी  । 

३. अनसूुची-४ अनसुारको षवस्ततृ कायियोजना, तडजाइन तथा लागत अनिुान । 

४. तनवदेकको नागररकता वा पररचय खलु्न ेप्रिाण परको फोटोकपी  । 

५. सम्बन्धित स्थानीय तहको तसफाररस पर । 

६. स्थायी लेखा नम्बर प्रिाण-परको प्रतततलषप । 

७. प्रस्तावकको प्रततवििता पर (साझेदारी रकि,दोहोरो अनदुान उपलब्ि नभएको) । 
८. शैन्क्षक योग्यता, तातलि, अनभुव, प्रिाण पर तथा वैदेन्शक रोजगरको अनभुव/षफताि भएको प्रिाण-परको प्रतततलषप । 

९. जग्गाको स्वातित्व देन्खन ेकागजात तथा करार सम्झोताको प्रतततलषप । 

नोटिः थप जानकारीको लातग यस केधरको website: www.akcgulmi.gov  वा सचुना अतिकारी श्री न्शव प्रसाद वधजाडे (९८६७२९१८२७) संग सम्पकि  
गनुिहनु । 

 
 

http://www.akcgulmi.gov/


  

 

अनसूुची-३ 

(दफा 12 को उपदफा (3), दफा 17 को उपदफा (4) र दफा 23 को उपदफा (3) सँग सम्बन्धित) 

प्रस्ताव पेश गनिका लातग ददईन ेआवेदन-परको ढाचँा  

 

 

श्रीिान ्कायािलय प्रिखु ज्यू 

कृषि ज्ञान केधर 
गलु्िी। 

षविय: प्रस्ताव पेश गररएको सम्बधििा। 

िहोदय, 

उपयुिक्त षवियिा त्यस कायािलयको तितत २०७ .../ ... /.... गते का ददन यस कायािलय बाट प्रकान्शत सूचना 
अनसुार ि/हािी तनवेदकले …………………………. तिसन कायिक्रि अधतगितको व्यवसाषयक अतभयानिखुी कागती 
तिसन कायिक्रि सञ्चालन गनि इच्छुक भई अनसूुची-6 िा उल्लेख भए अनसुारका कागजातहरु संलग्न राखी यो 
तनवेदन पेश गरेको छु/छौं। 

 

 

तनवेदक: 
दस्तखत: 
नाि: 
पदिः 

सिूह/सहकारी/फािि/कम्पनी/जल उपभोक्ता सतिततको नाि: 
ठेगाना: 
तितत: 

सम्पकि  नं.: 



  

 

अनसूुची-4 

(दफा 23 को उपदफा (3) सँग सम्बन्धित) 
अतभयानिखुी कागतत सधुतला उत्पादन कायिक्रिको प्रस्तावको ढाचँा 

खण्ड (क) 
१) आवेदक र सम्पकि  व्यन्क्त सम्वधिी षववरणिः 

आवेदकको नाििः   

ठेगानािः  
 

दताि नं. र तिततिः  

सदस्य संखयािः  

अध्यक्षको नाििः   
 

सम्पकि  नं.  

अध्यक्षको नागररकता नं................न्जल्ला..........  

जम्िा सदस्य संखया र सदस्यहरुको षववरण   

  

जम्िािः     िषहलािः       परुुििः 
दतलतिः                जनजातीिः 
भतुिषहनिः          िकु्तकिैयािः 
अधय.(खलुाउने)..... 

प्रस्ताषवत कायिक्रि स्थल 

 

न्जल्लािः 
स्थानीय तहको नाि.................................... 
वडािः....................टोल.......... 

संस्थाको स्वातित्विा रहेको जतिन 

  

 

आफ्नै स्वातित्वको ........हे 

करार÷भाडािा............हे 

खेती गररने जतिन षकतसि आफ्नै स्वातित्वको 
करार÷भाडाको  
करार÷भाडािा तलएको जग्गाको षकतसििः तनजी 
.......सरकारी वा संघ संस्थाको स्वातित्वको..... 

खण्ड (ख) 
आवेदकको अनभुव तथा हालको पवुाििार 

२. पवुाििारको वतििान अवस्था 
क्र .सं.  उत्पादनका षववरण संखया क्षिता पूणि क्षितािा प्रयोग 

भएको वा आन्शंक रुपिा 
(%) 

कैषफयत 

 

! संकलन केधर, गोदाि, टहरा वा अधय
  

    

      



  

 

२ कृषि िेन्शनरी उपकरण  
    

      

 अधय  
    

      

 

३.  उत्पादनिा संलग्न हनु ेकृिकहरुको षववरण  
क्र.सं. कृिकको नाि थर ठेगाना बाली गत बिि गररएको 

खेतत षववरण 

यस बिि गररने खेतत 
षववरण 

    क्षेरफल 
(कट्ठा) 

उत्पादन 
(न्क्वधटल) 

क्षेरफल  
(कट्ठा) 

अनिुातनत 
उत्पादन 

(न्क्वधटल) 
१        

२ 
       

 

४. जनशन्क्तिः 
षकतसि    संखया  परुुि िषहला जनजातत 

प्राषवतिक
  

पूणिकालीन 
    

आन्शंक 
    

ब्यवस्थापक पूणिकालीन 
    

आन्शंक 
    

श्रतिक बििभरी   
    

आवश्यकतानसुार     

लन्क्षत बालीको उत्पादन सम्बधिी 
तातलि प्राप्त जनशन्क्त  

    

 

खण्ड (ग) 
प्रस्ताषवत कायिको षववरण 

५. प्रस्ताषवत कृयाकलापहरुिः 
क्र .सं.
  

षक्रयाकलाप संखया क्षिता जम्िा 
लागत 

आवेदको 
लगानी 
 

कैषफयत 

 

      तनिािण कायिको 
हकिा नक्सा तथा 
लागत अनिुान र 
सािग्री खररदको 

      

      

      

      



  

 

      हकिा 
कोटेशन÷लागत 
अनिुान पेश गनुि 
पनेछ । 

      

६. प्रस्ताषवत कायिक्रि िाग गनिको कारण, औन्चत्य 

 

७. उत्पाददत बालीको बजार ब्यबस्थापन कसरी गररनेछ ? 

 

८. प्रस्ताषवत कायिका लातग लातग षवत्तीय व्यवस्थापन  कसरी गररनेछ ? 

 

९. प्रस्ताषवत कायिबाट लाभान्धवत हनुे कृिकहरु र अधय लाभान्धवतको संखया  
 

खण्ड (घ) 
१०.जोन्खि ब्यवस्थापनिः 
जोन्खिको तह सम्भाषवत जोन्खि जोन्खिको तह र 

व्यापकता 
व्यवस्थापन रणनीतत 

पूवाििार तनिािण 
   

उत्पादन     

बजारीकरण 
   

    

११.वातावरन्णय र सािान्जक ब्यवस्थापनिः 
       

कृयाकलाप प्रभाव धयूनीकरणका 
उपायहरु 

अनगुिनका 
सूचकहरु 

कैषफयत 

पूवाििार तनिािण     

उत्पादन     

बजारीकरण     

 

कृिक/फािि/कम्पनी/कृिक सिूह/सहकारी संस्थाको तफि बाट सही गनेको   

नाि:    

पद: 
दस्तखत:   तितत : 

 

 


