खसी बोका मूल्य शृंखला विकास कोष खण्ड २ अन्तरगत सहलगानीका लागग आिेदन फारम

गमगत.................
श्री काययक्रम सृं योजकज्यू
कवष क्षेत्र विकास काययक्रम
काययक्रम समन्िय कायायलय, सुखेत

गबषय: सहलगानीको लागग गनिेदन पेश गररएको बारे
महोदय,
उपयुक्त
य
विषयमा कवष क्षेत्र गबकास काययक्रमले गमगत २०७७ माघ १ गते सहलगानीको लागग प्रकाशशत गरे को सूचना
अनुसार हाम्रो समूह/सहकारी......................................ले मूल्य शृं खला विकास कोष खण्ड २ अन्तरगत खसी बोका
मूल्य शृं खलामा सहलगानीको लागग आिश्यक प्रस्तािना र कागजात सवहत यो गनबेदन पेश गदयछौं ।

कागजातहरु
•

प्रस्तािना

•

समूह/सहकारी दतायको प्रमाण पत्रको प्रगतगलवप

•

सहकारीको स्थायी लेखा नम्बर र गत िषयको लेखा पररक्षण गरे को प्रगतगलवप

•

समूह सहकारीको सहलगानी गने गनणययको प्रगतगलवप

•

HVAP अथिा अन्य कुनै सरकारी गनकायबाट सहयोग नगलएको स्िघोषणा पत्र

•

अन्य

गनिेदक
हस्ताक्षर:
नाम:
पद:
समूह/सहकारीको छाप:
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समूह/सहकारीको लागग खसी बोका मूल्य शृं खला विकास कोष खण्ड २ अन्तरगत सहलगानीका लागग प्रस्तािना
क. आधारभूत जानकारी:
समूह/सहकारीको नाम
टोल/बस्ती.........................., िडा नृं. ........... पागलका.................

ठे गाना
शजल्ला
समूह/सहकारी दताय गररएको गमगत

.......................साल....................मवहना ................गते................

दताय नृं. र स्थान

दताय नृं............................. स्थान................

सम्पकय व्यशक्त र फोन नृं.
नशजकको बजार केन्र र दूरी (घण्टा)
बस्ती बाट नशजकको सडक दूरी (वक. मी.)

ख. समूह/सहकारीको सदस्य वििरण
जम्मा सदस्य

जनजाती

दगलत

मुशिम

ब्राम्हण/क्षेत्री

अन्य

जम्मा

पुरुष
मवहला
जम्मा
ु ोला)
ग. हाल गरररहे को खसी बोकाको उत्पादन (समूहको जम्मा वििरण ले ख्नह
उतापाददत िस्तुको

दै गनक उत्पादन पररमाण

सृं लग्न कषक

नाम

(गलटर/केजी)

सृं ख्या

माउ बाख्रा
खसी बोका

लगानी प्रस्ताब
प्रस्तावित मूल्य शृं खलाको उत्पादन वििरण (अनुसूची १ बाट)`
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कुल

हालको गबवक्र

हाल

आम्दानी

गने बजार कहााँ हो

समूह/सहकारीमा

रु.

?

रहेको भैसी सृं ख्या

अनुमागनत आम्दानी रु.

गोटा
मूल्य शृं खला

(पवहलो िषय)

(दोश्रो िषय)

(पवहलो िषय)

(दोश्रो िषय)

माउ बाख्रा
खसी बोका
जम्मा

प्रस्तावित बजार ब्यबस्थापन (उत्पाददत िस्तु कहााँ र कसलाई गबवक्र गनुय हुन्छ ?)
बजार व्यिस्थापन

बजार

व्यापारीको

पररमाण

सम्झौता भएको छ िा

नाम र ठे गाना

(के.जी)

छै न

कैवफयत

स्थानीय बजारलाई
बाह्य व्यापारीलााई
यदद समूह तथा सहकारी र व्यापारीको बीचमा वकनबेचको सम्झौता भएको भए सम्झौता पत्र पगन समािेश गनुह
य ोस् ।
आिश्यक उत्पादन साम्रगी तथा सेिा कुन ठाउाँ बाट खररद गनुय हुन्छ ?
शशषयक

ठाउाँ र आपूगतयकतायको नाम

शशषयक

माउ बाख्रा

घााँस, दाना

बोका

प्राविगधक सेिा

औषधी

अन्य

ठाउाँ र आपूगतयकतायको नाम

प्रस्तावित लगानी
काययक्रमको सीमामा रवह कवष क्षेत्र विकास काययक्रमको सहलगानी कूल लगानीको ५०% मात्र हुनेछ ।
क्र.स.

िस्तु

इकाई

पररमाण

दर

जम्मा

क) खररद गनय चाहेको कवष औजार, उपकरण तथा मेशशन

ख)

उन्नत बोका

ग) खररद

गनय चाहे को उत्पादन साम्रगी र सेिा
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समूह/सहकारीको

काययक्रमको

लगानी

लगानी

ऋणको स्रोत

अन्य

खररद गनय चाहेको औजार, उपकरण तथा मेशशनहरु अन्तरगत स्प्रेयर, काठ तथा बााँस, वटन, वकला, कााँवट, तार, भााँडा काँ ु डा, आदद
पदयछन् । खररद गनय चाहे को उत्पादन सामग्री र सेिा अन्तरगत घााँसको बीउ, मल, औषधी, विषादी, दाना पदयछन् ।
काययक्रमले माउ बाख्रा खररदमा सहलगानी गने छै न ।
नोट: कवष क्षेत्र विकास काययक्रमको सहलगानी बाहे क आिेदकले सहलगानी गनुप
य ने कम्तीमा ५०% रकम मध्ये न्युनतम आधा
नगदै लगानी गनुय पनेछ भने बााँकी शजन्सी तथा श्रमबाट पुरा गनय सवकनेछ।
समूह/सहकारीको आगधकाररक प्रगतगनगधको नाम....................................
हस्ताक्षर
सम्पकय नृं.
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पद...................

अनुसूशच १: सदस्यहरुको नाम र उत्पादन सम्बन्धी वििरण
हाल भएको बाख्राको वििरण
क्र.सृं

सदस्यको नाम

सम्पकय नृं.

माउ बाख्रा

पाठी
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बोका/खसी/पाठा

पवहलो िषय
थप माउ बाख्रा
सृं ख्या

हस्ताक्षर

जम्मा
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