
                                                                                                                             मममतः-२०७७/ 

श्रीमान प्रमखु प्रशासकीय ऄमधकृत ज्यू 

छत्रदवे गाईँ काययपामिकाको कायायिय 

छत्रगञ्ज ऄघायखाँची । 

 

                             मवषयः-ऄनदुानमा प्िामिक टनेि ईपिव्ध गराइ पाईँ । 

           प्रस्ततु मवषयमा छत्रदवे गाईँपामिकाको अ.व. ०७७/०७८ को मस्वकृत वामषयक काययक्रम 

ऄन्तगयत मममत २०७७/०७/२८ गते प्रकामशत सचुना ऄनसुार  छत्रदवे गा.पा. वडा नं. .....मस्थत 

..................................................व्यवसायीक कृषक/कृषक समहू/कृमष स मममत/कृमष फमयमा 

व्यवसायीक तरकारर खेमत गनय प्िामिक टनेि अवश्यक परेकोिे अवश्यक कागजात समहत यो मनवेदन 

पेश गरेको छु/छौ । साथै ऄनदुान बाट प्राप्त प्िामिक टनेि कृमष के्षत्र वाहके ऄन्य प्रयोजनमा प्रयोग गने 

छैन, प्रयोग भएको प्रमामणत भएमा गाईँपामिकािाइ नै मफताय गनय मन्जरु छु /छौ।  

 

क्र.स. मववरण पररमाण ऄनदुान कृषक 

सहभामगता 

कैमफयत 

      

      

      

  

                                                                         मनवेदक 

                                                                                 हस्ताक्षर 

                                                                               नाम थर- 

                                                                             ठेगाना- 

                                                                              फोन नं.- 

 



ऄनसुचुी-३ 

प्रस्ताव पेश गनयको िामग मदइने अवेदन पत्र 

                                                                                                                             मममतः-२०७७/ 

श्रीमान प्रमखु प्रशासकीय ऄमधकृत ज्यू 

छत्रदवे गाईँ काययपामिकाको कायायिय 

छत्रगञ्ज, ऄघायखाँची । 

 

                                                मवषयः- प्रस्ताव पेश गररएको सम्बन्धमा । 

    प्रस्ततु मवषयमा छत्रदवे गाईँपामिकाको अ.व. ०७७/०७८ को मस्वकृत वामषयक काययक्रम ऄन्तगयत 

मममत २०७७/०७/२८ गते प्रकामशत सचुना ऄनसुार छत्रदवे गाईँपामिका वडा नं.       

मस्थत/मनवामस.............................................. म/हामी मनवेदकिे कोमभड प्रभामवत भआ गाईँ फकेका 

कृषकहरुिाइ ईत्पादन सामाग्रीमा ऄनदुान काययक्रममा सहभागी हुन आच्छुक भइ ऄनसुचुी-४ बमोमजमको 

प्रस्ताव तयार गरर अवश्यक कागजातहरु संिग्न राखी यो मनवेदन पेश गरेको छु/छौ  

 

अवेदकको दस्तखतः- 

अवेदकको नाम थरः- 

ठेगानाः- 

सम्पकय  नं.- 

कृषक समहू/कृमष समममत/फमयको नामः- 

संस्थाको छापः- 

 

 

 

 

 



 



प्रमतबद्धता पत्र 

छत्रदवे गाईँ काययपामिकाको कायायियको मममत २०७७/०७/२८मा प्रकामशत सचूना ऄनसुार कोमभड-

१९ मवशेष कृमष काययक्रम ऄन्तगयत कोमभड प्रभामवत भआ गाईँ फकेका कृषकहरुिाइ ईत्पादन सामाग्रीमा 

ऄनदुान काययक्रममा सहभामगताको िामग आच्छुक भइ सोको कायययोजना समहतको अवेदन पेश गरको 

छु/छौ । ईक्त काययक्रममा छनौट भएमा कायययोजना तथा सम्झौतामा ईल्िेख भए ऄनसुारको कायय नगरेमा 

वा तोमकएको ऄवमध ऄगावै सो काययहरु बन्द गरेमा यस गाईँपामिकाबाट प्राप्त ऄनदुान रकम प्रचमित 

व्याज समहत मफताय गने प्रमतवद्धता व्यक्त गदयछु/ गदयछौ । संचामित कृयाकिापबाट नकारात्मक ऄसर 

नपयुायईने व्यहोरा तथा प्रमतवद्धता समेत व्यक्त गदयछु/गदयछौ । यसमा िेमखएको वमोमजम नगरे प्रचमित 

काननु बमोमजम सहुिा/बझुाईिा ।          

ऄनदुानग्राहीको तफय वाट 

नामः- 

ठेगानाः-छत्रदवे- 

सम्पकय  नः- 

दस्तखतः 

मममतः 

 

 

 

 

 

 

 

 



स्वघोषणा पत्र 

छत्रदवे गाईँ काययपामिकाको अ.व.२०७७।०७८ बामषयक मस्वकृत काययक्रम कोमभड मवशेष कृमष 

काययक्रम ऄन्तगयत मममत २०७७/०७/२८ मा प्रकामशत सचुना ऄनसुार कोमभड प्रभामवत भआ गाईँ फकेका 

कृषकहरुिाइ ईत्पादन सामाग्रीमा ऄनदुान काययक्रममा सहभामग हुनका िामग छत्रदवे   मनवासी म 

..........................................िे  कुनै सावयजामनक पद धारण नगरेको र नेपाि सरकार वा नेपाि 

सरकारबाट मान्यता प्राप्त सङ्घ संस्थाबाट मामसक रूपमा तिब , भत्ता तथा यस्तै प्रकारका ऄन्य कुनै 

मामसक समुवधा पाएको छैन  र मेरो मनयममत मामसक अम्दानी रु. १०¸०००।– भन्दा बमढ नभएको 

स्वघोषणा गदयछु । व्यहोरा ठीक साँचो हो, झटु्ठा ठहरे प्रचमित काननू वमोमजम सहुिँा बझुाईँिा । 

 

हस्ताक्षरः ....................... 

नाम थरः........................... 

                                               ठेगानाःछत्रदवे¸ऄघायखाँची 

                                              फोन नं. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ऄनसुचूी ६ 

पररच्छेद ४ को ४.१.८(क)र४.२.८(क) संग सम्वमन्धत 

पकेट मागका िामग अवेदन फारम 

 

                                                                                  मममतः.......................... 

श्रीमान प्रमखु ज्य ू 

छत्रदवे गाईँ काययपामिकाको कायायिय 

छत्रगञ्ज,ऄघायखाँची । 

                                                         विषयःपकेट स्थापना गरी पाउँ । 

       प्रस्ततु मवषयमा छत्रदवे गाईपाँमिकाको अ.व.०७७/७८ को मस्वकृत वामषयक काययक्रम ऄन्तगयत मममत 

२०७७/०७ /२८/ गते प्रकामशत सचूना ऄनसुार यस छत्रदवे गाईँपामिको वडा नं. ......................................मभत्र 

कमाण्ड के्षत्र रहने गरर तपमशि बमोमजमका कृषक समहू/समममत/सहकारी संस्था कृमष ईद्यमीहरुिे  सना व्यिसायीक 

कृवष उत्पादन केन्द्र (पकेट) स्थापना गरी संचािन गनय इच्छुक भएकोिे ....................................वािी/वस्तकुो 

पकेट के्षत्र मनधायरण गररमदनहुुन यो मनवदेन पेश गरेका छौ । 

 

मनवदेक 

क्र.स. कृषक समहू/कृमष 

सहकारी/कृमष ईद्यमीको 

नाम 

ठेगाना सम्पकय  नं. ऄध्यक्ष/प्रोपरइटरको 

नाम 

दस्तखत 

      

      

      

      

      

 

१. कृषक समहू/समममत/सहकारी/कृमष ईद्यमीको दताय तथा नमवकरण भएको प्रमाणपत्रको प्रमतमिमप ।  

२. पकेट माग गने संस्थाहरुको काययसमममतको मनणययको प्रमतमिमप । 

३.  ऄध्यक्ष/प्रोपराइटरको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रमतमिमप । 

४. ऄनसुचुी ७ बमोमजमको मववरण । 

५. काययक्रम संचािन हुने जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रमतमिमप ।   

६. वडा कायायियको मसफाररस पत्र । 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


