
 

अनीूुची -२ 

(दफा 7 ीॉग ीम्बन्धित) 
आवेदन फारम 

श्रीमान प्रमखु ज्यू,                                         मममत्  
कृषि ज्ञान केधर,  
................................... । 
  

षविय् काययक्रममा ीुभागी ीम्बधिमा । 
 

मुोदय, 
 

प्रस्ततु षवियमा कोमभड -९१ का कारव षवदेाबाो फषकय ुका तगा वेरोजगार यवुाुफको ऱामग वयवीाषयक 
कृषि  काययक्रमका ऱामग  काययक्रम ीञ्चाऱन गनय काययक्रममा छनौो गरीपाउॉ भनी अनरुोि गदयछु . ीागै 

ीूचनामा माग भु अनीुारका कागजातुफ यीै मनवेदनीाग ीॊऱग्न राखी पेा गरेको वयुेरा ीमेत अनरुोि 
गदयछु ।  
 

 

                                मनवेदक 

                                ीुी् 
          फोन न्  
                                नाम् 
                                पद् 
          ीॊस्गा् 
                                ठेगाना् 
                                छाप 

 

 

          तपमीऱ: 
1. अनीूुची-२ अनीुारको आवेदन, अनीूुची -३ बमोन्जम प्रस्ताव फारम, अनीूुची -4 बमोन्जम 

प्रमतबद्धता पत्र, फ ९० को षोको  
 

2.  नेपाऱी नागररकताको प्रमावपत्रको प्रमतमऱषप, 
   ३. बैदेन्ाक रोजगारबाो फकेका  यवुाको ुकमा राुदानी र प्रवेााज्ञाको प्रमतमऱषप,  

   4. स्वदेामा रोजगारी गमुाुका यवुाको ुकमा पषुऱा रोजगारी भै रुेको ीॊस्गा वा फमयको वा 
     रोजगारदाताको प्रमाव खलु्न ेकागजात 

   5. ीम्बन्धित स्गामनय तुको रोजगारी गमुाई बेरोजगार रुेको ब्युोराको मीफाररा पत्र, 
   6. प्रस्तावमा उल्ऱेन्खत ुउोै प्रयोजनको ऱामग नेपाऱ ीरकार/प्रदेा ीरकार /स्गानीय तु अधय 

      ीॊघ ीॊस्गाबाो ीोुी कामको ऱामग ीुयोग मऱु नमऱुको स्वघोिवपत्र पेा गनुय पनेछ ।  
 



 

 

अनीूुची -३ 

(दफा 7 ीॉग ीम्बन्धित) 
प्रस्ताव पत्र को नमूना 

 

९) आवेदक र ीम्पकय  वयन्ि ीम्बधिी षववरव: 
आवेदकको नाम गर :  

परुा ठेगाना :  

स्गायी ऱेखा नम्बर :  

काययक्रमको मखु्य उद्देश्य :  

मोबाइऱ नॊ  

आवेदकको नाममा रुेको बैंक र खाता नॊ  

पररयोजना स्गऱ र जग्गाको षकत्ता नॊ  

अधय श्रोत वा मबन्त्तय ीुकाययमा केुी 
ीुयोग प्राप्त भुको भु जानकारी गराउनुु ोी ् 

 

 

 

2 ( ीॊचाऱन ुनु ेमखु्य षक्रयाकऱापुफ र अनमुामनत ऱागत: 

क्र .ी.  षक्रयाकऱापको षववरव इकाई पररमाव दर 
जम्मा 

९      
२      
३      
४      
५      

 

४  (ऱागत  ीाझेदारी: 
यी काययक्रमको ीॊचाऱन कुऱ ............रोपनी/बगय मी./गोऱा घार / बऱमा काययक्रम गररने अनमुान 
गररुको छ ।                    

 

 

 

 

 

 



अनीूुची -४ 

(दफा 7 ीॉग ीम्बन्धित) 
प्रमतबद्धता पत्र 

 

............................को  मममत…………………………को ीूचना अनीुार वयवीाषयक कृषि काययक्रम ीञ्चाऱनको 
ीुभामगताको ऱामग इच्छुक भई ीोको प्रस्ताव ीषुतको आवेदन पेा गरेको÷का छु÷छौँ । उि काययक्रममा 
छनौो भुमा कायययोजनामा उल्ऱेख भु बमोन्जमको कायय गनेछु र धयूनतम ........ीम्म मनरधतरता ददनछुे÷छौँ 
। कायययोजना अुनीारको कायय नगरेमा वा ५ विय अगावै ीो काययु फ बधद गरेमा ज्ञान केधरबाो प्राप्त 
अनदुान रकम प्रचमऱत वयाज ीषुत षफताय गने प्रमतबद्धता वयि गदयछु÷छौँ ।अधयगा प्रचमऱत काननु बमोन्जम 
ीुऱुा÷बझुाउॉऱा । ीागै ीञ्चामऱत षक्रयाकऱापबाो वातावरवऱाई नकारात्मक अीर नपरु् याउन ेवयुोरा तगा 
प्रमतबद्धता ीमेत वयि गदयछु÷छौँ ।  
 

अनदुानग्राुीको तफय बाो 

नाम् 
पद् 
स्गानीय तुको नाम् 
ठेगाना् 
ीम्पकय  नॊ.: 
दस्तखत् 
मममत् 
छाप् 
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