
 

म तः 2077/...../..... 

ीमान ्कायालय मखु यू, 

धानम ी कृ ष आधु नक करण प रयोजना 

प रयोजना काया वयन इकाई, स धलु  
 

वषयः साना संचाई नमाण तथा ममत स भार नमाण गनका ला ग नवेदन पेश ग रएको बारे । 

ततु वषयमा यस कायालयबाट कािशत सूचना अनसुार आ.व. 2077/078 को साना संचाई नमाण तथा संभार काय मका ला ग 

तप सलको ववरण स हत तो कएको ढाचँाको फारम भर  यसै नवेदन साथ संल न रािख पेश गरेको छु/छ ।  
                                                   

                                                नवेदकः 
  

                                               द तखतः............................. 

                                                 नाम, थरः............................... 

                                                 पदः....................................... 

फम/कृषक समूह/सहकार को छाप, नाम, ठेगानाः........................................................................... 

                                                ठेगानाः...................................... 

                                                      स पक नं..................................... 

                                             योजनाको नामः......................................................... 

संल न कागजात 
1. नवेदन (  10 को हलुाक टकट टाँस गर ) 

2.  कायालयको तोकेको ढाँचाको पूण ववरण स हत भ रएको फारम 

3. सं था दता/न वकरण माण-प को त ल प 

4. यान नं. दता माण प को त ल प 

5. आवेदन गन बारेको ता वत संचाई आयोजनाको नाम स हत ग रएको सं थागत नणयको त ल प  

6. िज मेवार  तोकेको यि को नाग रकताको त लत प 

7. कर तन ुपनको हकमा कर च ु ा माण प  वा कर तरेको र सदको त ल प र लेखा प र णको तवेदन 

8. स बि धत वडा कायालयको सफा रस र थानीय तहको कृ ष शाखाको सफा रस 

नोटः सबै कागजातह  कागजी फाइलमा राखी स पक नं. समेत लेिख कायालयमा दता गराई बझुाई दन ुहोला। रत पूवक नबझुाईएका कागजात उपर कुनै कारबाह  हनुे छैन। 

काय म संचालनमा दोहोरो सहयोग नभएको वा नहनेु र काय म दन उपयु  हनेु यहोरा सफा रस गनः       

स बि धत वडा कायालयको तफबाटः                       स बि धत थानीय तहको तफबाट 

द तखत/ म तः                   द तखत/ म तः 

नाम, पदः                         नाम, पदः 

छापः            छापः 

  

 10 को 

हलुाक टकट  

कायालयले भन:  
सु चकृत न.ं: 

बवरण जू गन: 



 

धानम ी कृ ष आधु नक करण प रयोजना, प रयोजना काया वयन इकाई, स धलु , साना संचाई नमाण तथा ममत संभार काय म बवरण फारम 

ता वत संचाई योजनाको नामः- 

योजनाको ठेगानाः- 

योजना काया वयन गन सहकार /फम/कृषक समूह/स म तको नाम, ठेगनाः- 

योजनाको स पक यि को नाम र स पक नं.- 

1. संचाई योजनाको कारः- कृपया िच ह लगाउन ुहोस। 

कूलो संचाई/पाईप संचाई/सामू हक पोखर /पानी संकलन पोखर /थोपा संचाई/अ य (उ लेख गनहुोस)। 

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

2. संचाईको ला ग पानीको ोत/महुानः- कृपया िच ह लगाउन ुहोस। 

खोला/खो सी/पोखर /मूल भएको ठाउँ/पानी टंया ी/ अ य (उ लेख गनहुोस)।............................... 

3.महुानको कारः- सामु हक/ नजी............................ 

4. नजी महुान वा नजी ज गामा पन सावज नक महुानको हकमा महुानको योग स ब धमा क तीमा 10 वषस म सो महुान 
यस संचाई योजनाको ला ग दन ेस ब धमा ज गाधनीसँग गरेको कागज समावशे भएको छ/छैन......... 
5. ता वत योजनाबाट लाभाि वत हनुे े मा हाल संचाई सु वधा भएको/नभएको................ 

6.भएको भए बा ै म हना संचाई हु छ वा मौसमी हु छ वा मता वृ  गन खोिजएको हो सोको अव था खलुाउनहुोस।् 

7. ता वत योजनाबाट लाभाि वत हनुे घरधरु  सं या............... 

8. ता वत योजनाबाट लाभाि वत हनुे समदुायको व गकरण (सं यामा ले हुोस)् 

म हला पु ष ज मा द लत जनजा त/आदवासी अ य 

      
 

9. ता वत योजनाबाट संचाई सु वधा पु ने ज मनको कारः- 

बा ै म हना संचाई सु वधा पु ने बा ै म हना संचाई सु वधा नपु न े

खेत 

(रोपनी) 

पाखो/बार  

(रोपनी) 

संचाई पु ने जनुार बगचाको े फल 

(रोपनी) 

खेत 

(रोपनी) 

पाखो/बार  

(रोपनी) 

संचाई पु ने जनुार बगचाको े फल 

(रोपनी) 

   
 

   

 

ववरण पेश गन आवेदकको तफबाट 

द तखतः 

नामः 

पदः 

स पक नं. 

सं थाको छापः 


