फाराम-१
आवेदन फारामको नमुना
(सबैका लागि अननवार्य)
श्री कृषि ज्ञान केन्द्र/ भेटररनरी अस्पताल तथा पशु सेवा षवज्ञ केन्द्र ।
…………………………..जिल्ला
विषय : राहत/अनुदान/ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराइददनु हुन।

प्रस्तत
ु षविर्मा भमू म व्र्वस्था, कृषि तथा सहकारी मन्द्रालर्बाट ममनत 20७७/...../.... िते प्रकामशत
सूचना बमोजिम तँहा कार्ायलर् माफयत प्रदान िररने राहत/अनुदान/ब्याजमा अनुदान प्राप्त िने प्रर्ोिनको
लागि तपमसल अनुसारका काििातहरु र्सैसाथ

संलग्न राखी र्ो ननवेदन पेश िदय छु।

तपसिलः

1. आबेदन (फाराम-१)

2. नेपाली नािररकताको प्रनतमलपी,

3. िग्िाधनी प्रमाणपूिाय वा स्थाननर् तहबाट िग्िा भोिागधकार सम्बजन्द्ध पर वा िग्िा मलि सम्बजन्द्ध
पर वा सो सम्बजन्द्ध अन्द्र् प्रमाण

4. फामयको हकमा दताय प्रमाण-परको प्रनतमलषप, पान नम्बर, नवीकरण र सहकारीको हकमा दताय प्रमाणपरको प्रनतमलषप

5. आवेदकको बैंकको नाम ....................खाता न. ...........
6. कार्ायलर्ले मािेका अन्द्र् आवश्र्क काििात

7. राहत/पुनस्थायपना अनुदान/ब्र्ाि अनुदान (कुनै एकमा मार
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√

गचन्द्ह लिाई सो फाराम मार भनुह
य ोस)

७.१ राहत

७.१ पुनस्थायपना अनद
ु ान

७.१ ब्र्ाि अनुदान

फाराम-२ क

फाराम-२ ख बमोजिमको

फाराम-२ ि बमोजिमको फाराम/षववरण

बमोजिमको

फाराम/षववरण भनुह
य ोस ् ।

भनुह
य ोस ् ।सहकारी संस्थाका सदस्र्का

फाराम/षववरण भनुह
य ोस ्

हकमा सहकारीबाटै फाराम नं ... बमोजिम

।

िने ।

मैले ......................बैक/षवत्तीर् संस्थाबाट मलएको ऋण(ऋण न. ...........) कृषि प्रर्ोिन/कृषि व्र्वसार्मा
नै प्रर्ोि िरे को हो ।सो षववरण झुटो ठहरीएमा प्रचमलत कानून बमोजिम कार्यबाही सहन तर्ार छु ।
ननवेदक:

ननवेदकको

दाँर्ा

बाँर्ा

नामः.......................................

दस्तखतः................

ठे िानाः

मोबाइल नं.

फामय/सहकारीको हकमा संस्थाको छापः

............................
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राहत मााँग गदाा िंलग्न गनप
ुा ने कागजातहरु

फाराम-२ क

१.स्थाननर् तहको मसफाररस तथा प्रहरी कार्ायलर्को मच
ु ुल्का तथा क्षनत सम्बन्द्धमा प्राषवगधक प्रनतवेदन,
२.वाली/वस्तुको क्षती (र्थासम्भव फोटो सहहत) को पररमाण र सो को मूल्र् खुलेको प्राषवगधकको स्पष्ट
प्रनतवेदन,

(प्रनतवेदन सम्बजन्द्धत षविर्का प्राषवगधकले तर्ार िरी प्रमाणणत िरे को हुनुपनेछ)
३.स्थाननर् तहको कृषि प्राबबगधक/वडा कार्ायलर्/स्थाननर् तहको मसफारीस

४.वीमा िरे को हकमा सोको प्रमाणणत प्रनतमलषप लिार्त मन्द्रालर्ले आवश्र्क ठानेको अन्द्र् प्रमाण
काििात।

५.बैंकको नाम .................... खाता न. ...........

व्यििाय पुनस्
ा थापनाका लागी अनुदान माग गदाा िंलग्न गनप
ुा ने कागजातहरु

फाराम-२ ख

१.वाली/वस्तुको क्षतीको भएको वा लकडाउन अवगधमा व्र्वसार् चालु रहे को, व्र्वसार्को स्केल
आहदव्र्होरा खल
ु ेको आधीकाररक प्रमाण

(प्रनतवेदन सम्बजन्द्धत स्थानीर्तहको कृषि प्राषवगधक/वडा कार्ायलर्/स्थानीर् तहबाट तर्ार भएको

हुनुपने)
२.वीमा िरे को हकमा सोको प्रमाण

३.आिामी मसिनमा िने व्र्वसार्को सक्षक्षप्त स्पष्ट र्ोिना वा उक्त अषवगधमा सो व्र्वसार् सम्बजन्द्ध
कार्य सरु
ू िरे को भए सो(सामग्री खररदको बबल/बबिक आहद काििात )को प्रमाण ।

४.बैंकको नाम ....................खाता न. ...........

बैक/बबत्तीय िंस्थामा कृवष ऋणको ब्याज भुक्तानीका लागी आिश्यक कागजातहरु

फारम-२ ग

१.सम्वजन्द्धत वडाको मसफारीस

(मसफारीसमा कृिक/फामय हाल सम्बजन्द्धत वडामा कृषि व्र्वसार् िरे को/संचालनमा रहे को हो होइन
स्पष्ट खुलाउनुपने)

२.सम्बजन्द्धत बैक/सहकारी संस्थाबाट कृिक र ननिको नाममा रहे को ऋण सम्बजन्द्ध षववरण ( फारम ४
बमोजिम)

३.२०७६ फाल्िन
ु मसान्द्त सम्मको ऋणको स्टे टमेन्द्ट
४.कृिकले ऋण मलएर िरे को कार्यको षववरण।
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फाराम-३
बैङ्क/वित्तीय िंस्थाले उपलब्ध गराउने ऋण र ब्याज िम्बन्धध वििरण

ममनतः .........................

श्री कृषि ज्ञान केन्द्र/भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा षवज्ञ केन्द्र
.............

च.नं...........

पर संख्र्ा .....

बबषयः ऋणको वििरण र ब्याज अनुदान िम्बधधमा।

प्रस्तुत षविर्मा .......................... जिल्ला .............................. िाउं /निर/उपमहानिरपामलका/महानिर
पामलका वडा नं. .........., टोल बस्ने ............................... को नाती ...................................... को छोरा
............................. को श्रीमान/श्रीमती ............................. ना.प्र.नं. ............. विय ............... का
............................

लाई

र्स

बैङ्क/संस्था

बाट

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

प्रर्ोिनको

लागि

बैकको

ममती..........................को ननणयर्अनस
ु ार रु .................................. अक्षेरेपी ......................................

को ऋण वाषियक ................... प्रनतशत ब्र्ाि लाग्ने िरी स्वीकृत(ऋण न. ................,ऋण अवगध

........विय,ऋण प्रवाह ममनत ...............) भएको हुँदा तहाँ कार्ायलर्बाट(२०७६ चैर १दे णख २०७७ असार मसान्द्त
सम्म) प्रदान िररने ब्र्ाि अनद
ु ानका लािी मसफाररस साथ पठाईएको ब्र्होरा अनरु ोध छ।
षववरण

अंकमा

अक्षरमा

जस्वकृत ऋण रु
२०७६ चैर १ मा बाँकी ऋण रु
अन्द्र्रबाट प्राप्त ब्र्ाि अनद
ु ान प्रनतशत
कृिकले नतनप
ुय ने ब्र्ािदर
२०७६ चैर दे खी २०७७ आिाढ सम्मको
कृिकले नतनप
ुय ने िम्मा ब्र्ाि

ब्र्ाि अनद
ु ान भक्
ु तानी पठाउने ऋण खाता न.पेश िनेको

प्रमाणणत िनेको

नाम

नाम

पद

पद

दस्तखत र ममती

दस्तखत र ममती

4

