
अनसुचुी २ 

दपा ४ को उऩ-दपा (२) सॉग सम्फन्धधत 
 

ननवेदन ढाॉचा 

                                    

                                                                     नभनत.... 

ववषम् ......................................कामयक्रभभा सहबागी गयाई ऩाउॉ । 

श्रीभान ्प्रभखु ज्मू  

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

भहोदम 

नभनत.......................को सावयजननक सचुना अनसुायको .....................................कामयक्रभभा सहबागी 
हनु                 न्जल्रा...                गाऩा/नऩा वडा न...... भा ऩने ...............        
नाभक कृषक/कृषक सभहु/कृवष सहकायी सॊस्था/कृवष पाभय/उद्धभी रे १० को विकि िास गरय अनसुचुीभा 
सॊरग्न पायभ बरय मो आवेदन ऩेश गयेका छौ/छु । 

                          ननवदेक 

          कृषक सभहु/कृवष सहकायी सॊस्था/कृवष पाभय/उद्यभी 

          अध्मऺ/प्रनतनननधको दस्तखत 

                              नाभ  ्

                                ऩद्                                      

                       सम्ऩकय  पोन नॊ 

                                  नभनत्                                        

                            सॊस्थाको छाऩ 



अनसूुन्च -३ 

 

कृषक प्रोत्साहन कामयक्रभको रानग व्मवसामीरे ऩेश गनुयऩने ननवेदन पायाभ नभूना 
 
 

1. कामयक्रभभा सहबागी हनुे व्मवसामीको नाभ: 
2. स्थामी ठेगाना: 
3. श्रोत साधनको वववयण: 
 

क्र.सॊ. वववयण इकाई ऩरयभाण 

1. कृषकसॉग बएको श्रोत साधन   

क) कुर जग्गाको ऺेत्रपर (नरजभा नरएको जग्गा 
सभेत) 

  

ख) कुर खेती गरयएको ऺेत्रपर   

ग) ऩशऩुारनको रानग प्रमोग गयेको जग्गाको 
ऺेत्रपर 

  

घ) नसॊन्चत ऺेत्रपर   

२. नसॊचाईको श्रोत   

क) कूरो   

ख) वोरयङ्ग   

ग) ईनाय   

घ) कृवष ऩशऩुधछीजधम मधत्र उऩकयणहरुको 
वववयण तथा अवस्था 

  

 
 

4. खेती गरयएको फारीको ऺेत्रपर तथा उत्ऩादन वववण 
क्र स वववयण इकाई ऺेत्रपर/ऩरयभाण उत्ऩादन 

१ तयकायी वारी    

२ परपूर खेती    

३ यैथाने वारी (पाऩय, कोदो, न्चनो, 
कागनुो, रटे्ट) 

   

४ उन्नत बैसी    

५ उन्नत गाई     

६ फाख्रा    

७ बेडा तथा च्माङ्ग्रा    



८ च्माॉरा    

९ स्थाननम जातको कुखयुा    

10 नगदेफारी (अरैँची, कवप, उख ु
आदद)  

   

11 खाद्यान्नफारी    

12 दारफारी    

13 तेरफारी    

१४ भसराफारी    

१५ भाछाऩारन    

१६ भौयीऩारन    

 

5. कृवष ऩेशाभा सॊरग्न काभदायहरुको वववयण 
क्र.सॊ. काभको वकनसभ सॊख्मा घयेर ुकाभदाय ज्माभी काभदाय 
१ खेती कामयभा    

2 ऩशऩुारन कामयभा    

3 ऩधछीऩारन कामयभा    

4 प्रशोधन तथा फजायीकयण 
कामयभा 

   

 

6. रगानी न्स्थनत 

क्र.सॊ. खचयको वकनसभ यकभ रु. कैवपमत 

१ जम्भा खेती खचय   

2 जम्भा ऩशऩुारन खचय   

3 जम्भा ऩधछीऩारन खचय   

4 प्रशोधन तथा फजायीकयण खचय   

5 औजाय उऩकयणभा खचय   

6 अधम खचय   

7 कुर जम्भा खचय   

 
7. व्मवसामभा बएको रगानीको श्रोत 
क्र.सॊ. खचयको वकनसभ यकभ रु. कैवपमत 

१ कृवष ववकास फैंकफाि नरएको ऋण यकभ   

2 अधम फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थाफाि नरएको ऋण यकभ   

3 सभहु/सहकायीफाि नरएको ऋण यकभ   



4 साहफुाि नरएको ऋण यकभ   

5 नछभेकीफाि नरएको ऋण यकभ   

6 आफ्नै आम्दानीफाि व्महोयेको यकभ   

7 कुर जम्भा    

 
 
8. कृवष व्मवसामफाि फावषयक आम्दानी न्स्थती 
क्र.सॊ. आम्दानीको वकनसभ यकभ रु. कैवपमत 

१ खेती कामयफाि   

2 ऩशऩुारन कामयफाि   

3 ऩधछीऩारन कामयफाि   

4 कृवष/ऩशजुधम उऩजको फजायीकयणफाि   

5 कृवष व्मवसाम अधतगयत अधम कुनै भाध्मभफाि   

 कुर जम्भा आम्दानी   

 

9. ननम्न ववषमभा सहबागी कृषक दऺता: 
क्र.सॊ. दऺताको वकनसभ न्स्थती 
१ प्रववनध उऩमोग तथा अनसुयण (बएको/नबएको)  

2 श्रोत साधनको अनधकतभ सदऩुमोग (बएको/नबएको)  

3 प्रववनध ववस्तायभा मोगदान (बएको/नबएको)  

4 योग वकया ननमधत्रण जैववक प्रववनधको उऩमोग (बएको/नबएको)  

5 बकायो एवॊ गोठ सधुाय (गयेको/नगयेको)  

6 उत्ऩादन रागत तथा प्रनतपर सम्फधधी येकडय व्मवस्थाऩन(गयेको/नगयेको)  

7 कुनै वकनसभको ऩयुस्काय एवॊ प्रशॊसा ऩत्र (ऩाएको/नऩाएको)  

8 सभहु, सहकायीको सदस्म (बएको/नबएको)  

9 स्थानीम स्तयभा आफ्नो अनबुवको आदन प्रदान (गयेको/नगयेको)  

 


