
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्धक्रम  

संरक्षित संरचनामा उत्पादन कार्यक्रम 

प्रस्तावानाको ढांचा 
१. आवेदक नाम:             २. सम्पकध  नम्बिः 

४. फमध/समुह/सहकािीको नाम:     ५. संस्था स्थापना भएको षमषि: 

६. संस्था दिाध भएको षमषि ि षनकार्:     ७. पान नं./ भ्याट नं.: 

८. कार्धक्रम संचालन गने स्थलको ठेगाना:              ९. सहभागी/लाभन्विि हुने घिधुिी  संख्या: 

१०. कार्धक्रम संचालन गने बाली:  

११. प्रस्ताषवि र्ोजना कार्ाधिर्न हुने के्षत्रमा भौषिक पुवाधधािको अवस्था  

   क) सडकको अवस्था (पक्की /कच्ची) 

   ख) षवद्दुि 

   ग) षसंचाई 

 

१२. फमध/समुह/सहकािीको संषिप्त परिचर्:  

 

 

 

 

१३. आर्ोजनाको उदेश्य: 

  १) 

  २) 

  ३)  

  ४) 

  ५) 

 

१४. आर्ोजनाबाट हुने अपेषक्षि परिणात्मक उपलन्विहरु: 

  १) 

  २) 

  ३)  

  ४) 

  ५) 

 

 

 

 

 

 

१५. आर्ोजनाको षदगोपना 

 

 

 

१६. फमध/समुह/सहकािीले हाल संचालन गरििहेको कृषि व्यवसार्को षवविण: 

 १. व्यवसार्को प्रकाि (व्यवसाषर्क/षनवाधहमुखी)  

 २. खेिी गरििहेको बाली: 

 ३. आवर्द् सदस्य संख्या (समुह/सहकािीको हकमा): पुििः     मषहलाः     दषलिः     जनजाषिः

    अन्यः 



 ४. खेिी गरििहेको के्षत्रफल (िोपनी): 

 ५. षवस्ताि गनध सषकने के्षत्रफल (िोपनीः 

      ६. बाषिधक उत्पादन (टन/बिध): 

      ७. बाषिधक आम्दानी: 

      ८. षवगिमा माटो जााँच गिेको अवस्था (गिेको/नगिेको- र्षद गिेको भए त्यसको षप.एच मान ि NPK 

को षवविण) 

      ९. कार्धक्रम संचालन हुने (खेिी हुने) ठाउाँको उचाईः  

      १०. हाल खेिी गरििहेको िरिका (प्राङ्गारिक/ िासार्षनक/ दुवै) 

      ११. षवगिमा प्राङ्गारिक खेिी सम्बन्धी िाषलमको अवस्था 

१६. संचालन गनय चाहेको कार्यक्रमः 

१) नर्ााँ संिचना षनमाधण (नर्ााँ टनेल षनमाधण) 

२) पुिाना संिचनामा सुधाि (पुिानो टनेल सुधाि) 

३) दुबै 
१७. प्रस्तावनाको आक्षथयक पि  

क्षस.

नं 

संचालन हुने मुख्य मुख्य 

क्षक्रर्ाकलापहरु 

ईकाई पररमा

ण 

प्रक्षत 

ईकाई 

मूल्य 

जम्मा 

लागत 

संस्थाले 

ब्यहोने 

कार्यलर्बा

ट हुने 

अनुदान 

नोटः नर्ााँ संरचना क्षनमायण (फमयको हकमा कम्तिमा ३ रोपनी (१५०० वगय क्षमटर) र समुह/सहकारीको 

हकमा सदस्य संख्याको आधारमा प्रक्षत सदस्य कम्तिमा पक्षन १ रोपनी (५०० वगय क्षमटर) का दरले क्षनमायण 

गनुयपने) 

१       ५० % 

२       ५० % 

३       ५० % 

४       ५० % 

५       ५० % 

६       ५० % 

७       ५० % 

८       ५० % 

९       ५० % 

१०       ५० % 

११       ५० % 

१२       ५० % 

१३       ५० % 

जम्मा       



नोटः पुरानो संरचना सुधार- एकल फमयको हकमा कम्तिमा ३ रोपनी (१५०० वगय क्षमटर) र 

समुह/सहकारीको हकमा सदस्य संख्याको आधारमा प्रक्षत सदस्य कम्तिमा पक्षन १ रोपनी (५०० वगय क्षमटर) 

का दरले क्षनमायण गनुयपने)।र्क्षद कुनै फमय, कृषक समुह वा सहकारीले अक्षहले भएका पुराना संरचनामा 

सुधार गरी नर्ााँ संरचना थप गनय चाहेमा पुरानाको िेत्रफललाई पक्षन गणना गनय सक्षकनेछ। 
 

१       ५० % 

२       ५० % 

३       ५० % 

४       ५० % 

५       ५० % 

६       ५० % 

७       ५० % 

८       ५० % 

९       ५० % 

१०       ५० % 

११       ५० % 

१२       ५० % 

१३       ५० % 

 

१८. आवेदकको प्राङगारिक उत्पादन ि बजािीकिण सम्बन्वन्ध र्ोजना (के, कसिी, कहााँ, कषहले) 

 

 

 

 

 

 

१९. कार्धक्रमको आपेषक्षि प्रषिफल: 

 

 

 

 

 

 

प्रस्ताव पेश गने 

फमध/समुह/सहकािीको नाम:- 

दस्तखस्त:- 

पद:- 

िाप:- 



 

नोटः  

१) कार्यक्रममा समाबेश गनय सक्षकने क्षक्रर्ाकलापहरुः  

क) नर्ााँ संरचना क्षनमायणः बााँसको प्लाषिक घि वा षज आइ पाईपको प्लाषिक घि, भमी कम्पोि मल बनाउन 

भषमधसेड षनमाधण, कम्पोि मल वा गहुि संकलन ि भकािो सुधाि, वानस्पषिक षविादी वा झोलमल उत्पादन गने, 

जैषवक षबिादी वा षमत्रषजव खरिद, नसधिी स्थापना, षसंचाई सुषवधा, होषडिंग बोडध, पषहचान लेखन कार्ध, से्प्रर्ि, 

प्याकेषजआङ ि लेन्वलंग सहर्ोग, बजारिकिण प्रोत्साहन अनुदान ि अषभलेन्वखकिण ि प्रषिवेदन िर्ािी  

ख) पुरानो संरचना सुधारः बासको प्लाषिक घि वा षज आइ पाईपको प्लाषिक घिमा insect net लाउने, भमी 

कम्पोि मल बनाउन भषमधसेड षनमाधण, कम्पोि मल वा गहुि संकलन ि भकािो सुधाि, वानस्पषिक षविादी वा 

झोलमल उत्पादन गने, जैषवक षबिादी वा षमत्रषजव खरिद, नसधिी स्थापना, षसंचाई सुषवधा, होषडिंग बोडध, पषहचान 

लेखन कार्ध, से्प्रर्ि, प्याकेषजआङ ि लेन्वलंग सहर्ोग, बजारिकिण प्रोत्साहन अनुदान ि अषभलेन्वखकिण ि 

प्रषिवेदन िर्ािी  

२) प्रसु्तत प्रस्ताव संक्षिप्त ढााँचाको आधारमा छुटै्ट क्षसटमा तर्ार गरी पेश गनुय पनेछ। 


