
फारम नं २ 
स्यालो ट्युवेल/सोलार पम्प/ईनार अनदुानका लागि आवेदन फारम 

1. आवेदकको नाम :   2. ठेिाना :  
3. आवेदक व्यक्ति भए: गलङ्ग (परुुष÷महिला÷अन्य): 4. सामाक्तिक विग (दगलत÷िनिाती÷अन्य) : 
5. आवेदक संस्था भए: दताग प्रमाणपत्र नं दताग भएको गनकाय :  
6. आयोिनाको हकगसम(√ चिन्ह लगाउने) : स्यालो टयवुवेल /सोलार पम्प िडान/ईनार गनमागण/ सोलर टयवुवेल पम्प िडान/ पानी 

तान्ने मेसनरी उपकरण मात्र (क्षमता र मूल्य:                )  
7. मांि िरेको स्यालो टयवुवेल /सोलार पम्प िडान/ईनार गनमागण िनु ेिग्िाको हववरण 

पागलकाको नाम वडा 
नं 

हकत्ता 
नम्वर 

िग्िाको भोिागिकारको 
हकगसम (आफ्नै/भाडामा) 

क्षेत्रफल 
(हवग्घा/कठा) 

िग्िा िनीको नाम (प्रमाण 
पूिाग/भोिागिकार काििात अनसुार) 

      

8. स्यालो ट्युवेल /सोलार पम्प/ईनार वाट गसंक्तित िनुे िग्िाको क्षेत्रफल (हवग्घा): 
(कृषक समूि/सिकारीले गसंिाईबाट लाभाक्तन्वत िनुे उपभोिािरुको हववरण फाराम नं. २(क) बमोक्तिम भरर पेश िनुग पनेछ) 

9. सम्भाब्य लाभग्रािीको संख्या : 
10. त्यस क्षेत्रमा िडान भएका स्यालो टयूववेल/सोलार पम्प /ईनार को सरदर िहिराई (हफट): 
11. स्यालो टयवुवेल/सोलार पम्प िडान /ईनार गनमागण िनु े स्थानको १२५ गमटर  (७.५ हवग्िा) क्षेत्र गभत्र अन्य स्यालो 

ट्युवेल /ईनार को संख्या: 
12. स्यालो टयवुवेल/सोलार पम्प िडान /ईनार गनमागण  िनुे स्थानबाट अन्य गसिाई स्रोत (नदद/निर/बांि/पैगन/पोखरी/ईनार/बोररङ्) 

को दूरी: 
13. िल उपयोि प्रभावकाररता  

13.1. स्यालो टयवुवेल/सोलार पम्प िडान /ईनार गनमागण  िने उद्देश्य  )तरकारी खेगत/खािान्न खेगत/पषु्प खेगत/फलफुल 
बिैिा/हवरुवा नसगरी/माछा पालन/पशपुालन/साना -घरेल ुकृहष उद्योि:( 

13.2. िल उपयोि तरीका )सति गसिाई/फोिोरा गसिाई/थोपा गसिाई:(  
14. यस भन्दा पहिले गसंिाई वा अन्य कृहष कायगको लागि आफु वा सिोल पररवारका सदस्यिरुले अनदुान प्राप्त िरेको गबवरण:  

अनदुान प्राप्त िरेको बषग के को लागि प्राप्त भएको कगत रकम कुन संस्थाबाट प्राप्त भएको 

    

15. लाित साझेदारीमा कायगक्रम संिालनका लागि पेश िरेका आगथगक प्रस्ताव अनुुसार कुल लिानी रु..............का.......प्रगतशतले 
िनु आउने रु...............अक्षरेपी....................................बराबरका लिानी आफ्नो आन्तररक श्रोतबाट बेिोरी कायगक्रम 
सम्पन्न िनग प्रगतबद्धता िािेर िदगछु । 

16. कायगक्रम संिालनको लागि गनिको प्रस्ताव छनौट प्रकृयामा संलग्न िरी ददन ुिनु गसफाररस साथ अनरुोि िदगछ ।गसफाररस 
िने कृहष एवं पशपुन्छी शाखाको कमगिारी नामः        दस्तखतः        पद:           
िा.पा./न.पा./उ.म.न.पा.:                  मोवाईल नं.:          गमगत :       कायागलयको छाप: 

17. यस कायगक्रमको उद्देश्य संि मेरो/िाम्रो कुनै प्रकारले स्वाथग बाक्तझने अवस्था रिेको छैन । मैले /िामीले अनदुान प्राप्त िनग 
कायागलयमा कुनै प्रकारले पिु̐ ि, प्रभाव पानग खोज्न े छैन । सो िरेको पाईएमा कायागलयले आवेदन रद्द िनग सक्ने कुरामा 
मेरो/िाम्रो पूणग मञु्जरी रिेको छ 

18. यसमा उल्लेख िरेको हववरण सत्य सांिो िो, झठुा ठिरे कानून बमोक्तिम सिुंला बझुाउंला । 

       आवेदकको सिी :   
       आवेदकको नाम र पद : 

फामग संस्थाको छाप वा औठाको रेखात्मक छाप  ठेिाना   
संलग्न काििातिरु  



संलग्न भए  
आवेदक ले 
)√( क्तिन्ि 
लिाउने 

संलग्न काििातिरु 
 

कायागलयले रुि ु
िने प्रयोिनको 
लागि मात्र 

 रु १० को िलुाक हटकट टांसेको अनसूुक्तिको आवेदन  
 आवेदकको -व्यक्तिको िकमा _ नािररकता प्रमाणपत्रको प्रगतगलहप  
 आवेदकको -समिु, सिकारी संस्था र फमग कम्पगनको िकमा_ दताग र नहवकरण 

भएको  प्रमाणपत्रको प्रगतगलहप 
 

 आवेदकको -सिकारी संस्था र फमग कम्पगनको िकमा_ स्थाई लेखा नम्वर गलएको 
प्रमाण पत्रको प्रगतगलहप 

 

 मांि िरेको स्यालो टयवुवेल/सोलार पम्प िडान/ईनार गनमागण िनेु िग्िाको 
नक्शाको लालपिुागको प्रगतगलहप वा गलिमा गलएको िग्िाको िकमा लालपिुाग र 
िग्िािनीको सक्कल मन्िरुीनामा समेत 

 

 मांि िरेको स्यालो टयवुवेल/सोलार पम्प िडान/ईनार गनमागण िनेु िग्िा 
नक्शाको ब्लू हप्रन्ट/कम्पटुर हप्रन्ट  

 

 समिु, सिकारी संस्था र फमग कम्पगनको िकमा दताग र नहवकरण भएको  प्रमाण 
पत्रको प्रगतगलहप 

 

 समिु, सिकारी संस्था र सझेदारी कम्पगनको िकमा आयोिना प्रस्ताव िने 
सम्वन्िमा कायगकारीणीको गनणगयको प्रगतगलहप 

 

 समिु, सिकारी संस्था र फमग कम्पगनको िकमा आवेदन िनग अक्तख्तयारी प्राप्त 
प्रगतगनिीको नािररकता प्रमाण पत्रको प्रगतगलहप तथा अक्तख्तयारी पत्र 

 

 

 
 
 
 
संस्थाको छाप 

आवेदकको सिी :  
आवेदकको नाम र पद : 
ठेिाना 

रुि ुिनेको सिी :  
रुि ुिनेको नाम र पद : 
कायागलयको नाम : 

 

  



फारम नं. २(क) 
िल उपभोिाको हववरण 

क्र.स. उपभोिाको नाम  ठेिाना  पररवार  
संख्या 

हकत्ता नं. क्षेत्रफल  िस्ताक्षर सम्पकग  नं.  

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

23.         

24.         

25.         

 


