
 

 

निवेदिसाथ संलग्ि गिनपुिे तथ्याङ्क फाराम 

 

भाग १ कृषि समूह/ सहकारी/ संस्था/ सनमनत र कृषि फमकुो षववरण 

१. कृषि समूह/सहकारी/संस्था/सनमनत र कृषि फमकुो िाम: 
२. कृषि समूह/सहकारी/संस्था/सनमनत र कृषि फम ुगठि भएको नमनत: 
३. कृषि समूह/सहकारी/संस्था/सनमनत र कृषि फमकुो ठेगािा: 
४. तपाईंको समूह/संस्था कन िै सरकारी संस्थामा आवद्ध छ भिे सो संस्थाको  

िाम ..............................................दताु िं.......... 
५. कृषि समूह/सहकारी/संस्था/सनमनत र कृषि फम ु कसरी गठि भएको हो? कसको सहयोगमा कृषि 

समूह/सहकारी/संस्था/सनमनत र कृषि फम ुगठि भयो?...................... 

६. कृषि समूह/सहकारी/संस्था/सनमनत र कृषि फम ुगठि खास उद्दशे्य के हो ?................... 

७. मानसक बचत छ वा छैि ? यदद छ भिे कनत............. 
क) बैंकः.......................................................... ख) खाता िं. 

८. कृषि समूह/सहकारी/संस्था/सनमनत र कृषि फम ुकायाुन्वयिको प्रमाण 

(क) निणयु (   ) ख) िगदी खाता  (  )  ग) बैंक खाताको षववरण () 

घ) दताु प्रमाण पत्र  (   )  ङ) अचल सम्पनतको स्वानमत्वको प्रमाण पत्र (   ) 

च) अन्य भए खनलाउिनहोस ्................... 
९. कृषि समूह/सहकारी/संस्था/सनमनत र कृषि फम ुसदस्यताको षववरण 

क्र.सं. सदस्यको िाम नलङ्ग पनत/पत् िीको िाम  खेतीयोग्य जनमि/पशन संख्या कैषफयत 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

िोटः आवश्यकता अिनसार सदस्यताको षववरण थप गि ुसषकिेछ । 



 

भाग २ प्रस्ताषवत षक्रयाकलाप 

१. कायकु्रमको शशिकु: 
 

२. कायकु्रमको पूण ुषववरण: 
 

३. कायकु्रमको महत्व : 
 

४. कायकु्रमबाट हनि ेफाइदा: 
 

५. कायकु्रमबाट स्थािीय अवसरहरुको कसरी प्रयोग हनन्छ ?  

 

६. कृषि समूह/सहकारी/संस्था/सनमनत र कृषि फमबुाट यस्ता षक्रयाकलापहरु पषहल्यै भएको छ वा छैि ? 

 (क) छ  (   )    ख) छैि (    ) 

७. प्रस्ताषवत कायकु्रमबाट सबै अथवा बाहनल्यता भएका समूह/सहकारी/संस्था/सनमनत सदस्य कसरी लाभाशन्वत हनन्छ ? 

 
 

८. वातावरणीय दृषिकोणबाट  उपयनक्त भए/ िभएको ? 

 
 

 
 

भाग ३ आनथकु पक्ष 

१.  प्रस्ताषवत कायकु्रमको अिनमानित कन ल लागत रु. 
२. समूह/सहकारी/संस्था/सनमनत/फमकुो आफ्िो योगदाि रु. 
३. ......................कायाुलयबाट माग गरेको अिनदाि रकम रु.  

४. प्रस्ताषवत कायकु्रमको अिनमानित लागत षववरण  

५. प्रस्ताषवत षक्रयाकलाप कायाुन्वयि योजिा  

- आवश्यक सर–सामाि कन ि, कहााँ र कसरी छिौट गिे ? 

- कस्तो प्रकारको सर–सामाि को माफुत प्राप्त गिे ? 

- पररयोजिाबाट उत्पादि हनिे बाली/वस्तनको बजारीकरण कसरी हनिे ? 

- श्रम तथा श्रम लागत व्यवस्थापि कसरी गिे ? 

- अन्य षववरण 


