
अनुसूची-३ 

प्रस्ताव पेश गननका लागग दिईने आवेिन-पत्रको ढााँचा 
 

 

 

श्रीमान ्कार्ाालर् प्रमुख ज्र्ू 
......................। 
 

ववषय: प्रस्ताव पेश गरिएको सम्बन्धमा। 

 

महोदर्, 

 

उपरोक्त सम्वन्धमा तहााँ ………………………….………………………….को ममतत २०७७/ 08/03 गतेका ददन .......... 

…………………………..मा प्रकामित सूचना वा सूचना टास अनुसार …………………………. …………………………. म/हामी 

तनवेदकले …………………………. ………………………….कार्ाक्रम अन्तगातको 

………………………………………….…………………………. कार्ाक्रम सञ् चालन गना इच्छुक भई अनुसूची-४ मा उल्लेख 

भए अनुसारका कागजातहरु संलग्न राखी र्ो तनवेदन पेि गरेको छु/छौं। 

 

 

आवेदकको दस्तखत: 

आवेदकको नाम: 

ठेगाना: 

ममतत: 

सम्पका  नं.: 



अनुसूची-४ 
कायनक्रमको प्रस्तावको ढााँचा 

खण्ड (क) 
१) प्रस्तावक सम्वन्धी वववरणः 
प्रस्तावकको नामः   

ठेगानाः   

सम्पका  नं.  

नागररकता नं................जजल्ला..........  

स्वाममत्वमा रहेको जममन 

  

आफ्नै स्वाममत्वको ........हे 

करार÷भाडामा............हे 

खेती गररने जममन ककमसम आफ्नै स्वाममत्वको 
करार÷भाडाको  

खण्ड (ख) 
२.  उत्पािनमा संलग्न हुने कृषकहरुको ववविण  

क्र.सं. कृषकको नाम थर ठेगाना बाली गत बषा गररएको खेती 
वववरण 

र्स बषा गररन े खेती 
वववरण 

    क्षेत्रफल 
(कट्ठा) 

उत्पादन 
(जक्वन्टल) 

क्षेत्रफल  

(कट्ठा) 
अनुमातनत 
उत्पादन 

(जक्वन्टल) 
१        

२        

खण्ड (ग) 
प्रस्ताववत कायनको ववविण 

३. प्रस्ताववत कृर्ाकलापहरुः 
क्र .सं.
  

कक्रर्ाकलाप संख्र्ा क्षमता जम्मा 
लागत 

आवेदको 
लगानी 
 

कैवपर्त 

       

       

४. प्रस्ताववत कार्ाक्रम माग गनाको कारण, औचचत्र् 

५. उत्पाददत बालीको बजार ब्र्बस्थापन कसरी गररनेछ  

प्रस्तावकको तफा बाट सही गनेको   

नाम:    

पद: 

दस्तखत:   ममतत                                      सम्पका  नंबर:                                                  

 



नोटः प्रस्तावको आवश्यकता अनुसाि अन्य सान्िर्भनक बुाँिाहरु थपघट गनन सककनेछ । 

  



घोराही उप-महानगरपामलका 
नगर कार्ापामलकाको कार्ाालर् 

िाङ्ग  

प्रदेि नं. ५, नेपाल 

                      कोर्भड ववशेष कायनक्रम सम्बन्धी सूचना 
( प्रथम पटक प्रकार्शत र्मततः 2077/08/04 ) 

 चालू आ.व. 2077/078 मा र्स घोराही उप-महानगरपामलकाको स्वीकृत कार्ाक्रम अनुसार कोमभड वविेष कृवष 
कार्ाक्रम सञ् चालन गनुापने भएकोले इच्छुक कृषकहरुले आवश्र्क कागजात सदहत सूचना प्रकामित भएको ममततले 
कजम्तमा १५ ददन मभत्र (ममतत 2077/08/18 गते सम्म) सम्बनधीत वडा कार्ाालर्मा तपमसलको वववरण पेि गरी 
दताा गनुाहुन सम्बजन्धत सबैमा जानकारीको लाचग र्ो सूचना प्रकािन गररएको छ। 

 

वविेष : ववगत आ.व. तथा र्स आ.व.मा कुनै पतन कार्ाक्रममा अवसर नपाएका कृषक हुनु पनेछ कारण बस अवसर 
मलएका कृषकहरु सहभागी भएमा तनजले पाउने अनुदान वाफतको रकम भुक्तानी ददन कार्ाालर् बाध्र् हुने छैन । 

मस.नं. वववरण कैकफर्त 

१ 

एक स्थानीर् तह एक उत्पादन 
कार्ाक्रम 

न्रु्नतम तराईमा 5 कट्ठा पहाडमा २ रोपनी क्षेत्रफलका दरले कलस्टरमा 
तरकारी खेती गनुा पने आफ्नो वा भाडामा मलएको, तनम्न आर् भएको 
व्र्ावसातर्क कृषक,कुनै कार्ाक्रममा मौका नपाएका कृषकहरु अनुदान 
बदिमा रकम रु 20000/- वा बबलको 50%  

२ 

कोमभड प्रभाववत भई गाउाँ  फकेका 
कृषकहरुलाई कृवष उत्पादन सामाग्रीमा 
सहर्ोग कार्ा                                                                     

न्रु्नतम तराईमा 5 कट्ठा पहाडमा २ रोपनी क्षेत्रफल आफ्नो वा भाडामा 
मलई तरकारी खेती गनुा पने , तनम्न आर् भएको व्र्ावसातर्क कृषक,कुनै 
कार्ाक्रममा मौका नपाएका कृषकहरु, सरकारी अधासरकारी वा तनजी 
क्षेत्रमा रोजगार नभएका र स्वरोजगारबाट मामसक रु 10000/ भन्दा 
बिी आम्दानी नभएका, कोमभड 19 कारण भारत लगाएत बबदेिबाट 
फकका एका रु्वाहरु अनुदान बदिमा रकम रु 20000/- वा बबलको 50% 

 

पेि गनुापने कागजातहरु 

१. तनवेदन फाराम 

२. तनवेदकको नागररकता वा पररचर् खुल्ने प्रमाण पत्र वा ववदेिबाट फकेको भए प्रमाणपत्रको फोटोकपी 
३. रु 40000/-वरावरको प्रस्तावना पत्र  

४. सम्बजन्धत वडा कार्ाालर्को मसफाररस पत्र 

5. सम्बजन्धत वडा कार्ाालर्मा तनवेदन दताा गराउने 
६. लालपुजााको प्रततमलवप 

७. तनवेदन र प्रस्तावना फाराम स्थानीर् तह माफा त सञ्चालन हुने कोमभड वविेष कृवष कार्ाक्रम 2077 website: 

molmac.p5.gov.np बाट हेना र डाउनलोड गना सककनेछ  वा सम्बजन्धत वडा कार्ाालर्बाट प्राप्त गना सककनेछ । 


