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अनसूुची–३५ 
 (दफा ७ सँग सम्बन्धित) 

ननवेदनको ढाचँा 
श्री प्रमखु ज्यू,        नमनतिः ......................... 
.................................... (कायाालयको नाम),  

................................, लनु्म्बनी प्रदेश। 

ववषयिः ........................................ कायाक्रममा सहभागी हनु प्रस्ताव पेश गरेको 
बारे । 

 

प्रस्ततु ववषयमा तँहा कायाालयबाट नमनत....................................... मा प्रकान्शत गररएको 
सूचना अनसुार .............................................................. कायाक्रममा सहभागी हनुे 
योग्यता पगेुकोले कायाक्रमको मापदण्ड नभत्र रही कायाालयले उल्लेख गरेको शताहरुको अनिनमा 
रही कायाक्रम सञ् चालन गना ननम्न बमोन्ाका कागाातह य यसप पत्रसास सगलग्न गरी यो प्रस्ताव 
पेश गरेका छु/छौं। 

सगलग्न कागाातहरुिः 
1. प्रस्तावकको ननवेदन  
2. दताा भएको प्रमाण-पत्रको प्रनतनलवप (समूह/ननाी फमा/कम्पनी/सहकारी) 
3. स्सायी लेखा नम्बर प्रमाण-पत्र तसा गत आनसाक वषाको कर चकु्ता प्रमाण-पत्रको 

प्रनतनलवप (ननाी फमा/कम्पनी/सहकारी) 
4. कृषक तसा कृषक समूहको हकमा स्सायी लेखा नम्बर तसा गत आनसाक वषावषाको 

कर चकु्ता प्रमाण-पत्रको को प्रनतनलवप (छनौट भएमा सम्झौता पूवा पेश गनुा पने) 
5. कायाक्रम सञ् चालनको लानग कायायोाना सवहतको प्रस्ताव (कायाक्रमको प्रकृनत 

अनसुार) 
6. सम्बन्धित स्सानीय तहको नसफाररस पत्र 

7. प्रस्ताव स्वीकृत गरी अनदुान माग गना गररएको ननणायको प्रनतनलवप 

8. प्रस्ताव पेश गनेको नागररकताको प्रनतनलवप 

9. ननमााण गररने पूवाािारको हकमा लागत अनमुान तसा नक्सा 
10. ाग्गा िनी दताा प्रमाण-पाुााको प्रनतनलवप वा ाग्गा भाडामा नलई कायाक्रम सञ् चालन 

गनेको   हकमा १० वषाको करार पत्र)  

11. ाग्गा कर (नतरो) नतरेको रनसदको प्रनतनलपी 
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मानस उल्लेन्खत वववरण तसा कागतपत्रहरु सत्य छन।् ववगत नतन वषा देन्ख प्रनतफलमा 
आिाररत प्रोत्साहन, क्रमागत बाहेक यसप प्रकनतको कामका लागी अनदुान नलएको छपन ।          
ननवेदक 

                                                    दस्तखत : 

                                                    नाम : 

                                                    ठेगाना :                                                

                                                    सम्पका  नग.:                                                     

                                                   सगस्साको छाप 

द्रष्टव्य: कायाक्रमको प्रकृनत अनसुार यस ढाँचालाई आिार मानी सम्बन्धित कायाालयले 
ननवेदनको ढाँचा पररमााान गरी तयार गना सक्नेछ । 
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अनसूुची–३६ 

(दफा ७ सँग सम्बन्धित) 

कायाक्रमको सगन्िप्त व्यावसावयक कायायोानाको ढाचँा (कृवष तफा ) 
कायाक्रमको नाम:              

न्ाल्ला:                 गा.पा./न.पा./उप/महा.न.पा.:                

वडा नग.:                    टोल:                                 गाउँ: 
फमाको नाम:                 

सञ्चालकको नाम:                                  सम्पका  नग (अननवाया) 

१. व्यवसायको पररचय: तपाईंले के कस्तो काम गना खोज्न ु भएको हो वकन कसरी र 
कवहले गना खोज्न ुभएको हो भने्न कुरा लेख्नहुोस ् 

गना खोाेको कामिः 
वकन गनेिः 
कसरी गनेिः 
कवहले गनेिः 
२. उदे्दश्यहरु :  मूख्यतया कुन कुन कामका लानग अनदुान नलन चाहन ुभएको हो? 

क उत्पादन गने 

ख प्रशोिन गने 

ग बााररकरण गने 

घ अधय …………………. 

३. कृवष व्यवसायमा अनभुव : अनदुान नलन चाहन ुभएको ववषयमा तपाई सगग कनत वषा काम 
गरेको अनभुव छ ? ……………………..वषा 
४. व्यवसाय सञ् चालन गररने स्सानको सगन्िप्त वववरण : तपाईंले व्यवसाय सञ्चालन गना 
खोज्न ुभएको ठाउँ कहाँ हो हावापानी कस्तो छ सडकबाट कनत टाढा छ  

व्यवसाय सञ्चालन गने स्सानिः 
उक्त स्सानमा हाल लगाईएका प्रमखु बालीहरुिः 
सडक पहुँचको अवस्सािः            भएको.. ......           नभएकोिः......    प 

५. व्यवसाय सञ् चालनका लानग आवश्यक रहेका पूवाािारहरु : तपाईंले व्यवसाय सञ्चालन 
गना खोज्न ुभएको ठाउँमा ननम्न सनुबिाहरु छन ्वक छपनन ्छन ्भने कस्ता छन ् 

नसँचाइ    छ..... छपन..... छ भने कुलो..../ पोखरी..../बोररङ्ग...../अधय............. आदद  

कनत मवहना नसगचाई हधुछ?  वषा भरी ....../ ......... मवहना मात्र 
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सडक   सडक पहुँचको अवस्सािः      ...... कच्ची सडकिः      .......  पक्की सडकिः 
कच्ची भएमािः बषै भरी सवारी चल्ने.....         वहँउदमा मात्र सवारी चल्ने ...... 
भण्डारण सवुविा छ ...... ...... छपन...... ......  

ववद्यतु सवुविा छ ...... ...... छपन...... ...... 
यधत्र/उपकरणिः के कस्ता यधत्र उपकरणहरुको प्रयोग गने गररएको छ? 

क. 
ख. 
ग. 
घ. 
अधय पूवाािार सगरचनाहरु  (उल्लेख गने) 

क. 
ख. 
ग.  

६. तानलम सम्बधिी वववरण : तपाईंले अनदुान माग गनुाभएको ववषयमा तानलम नलन ुभएको 
छ वक छपन छ भने कुन ववषयमा कनत ददनको र कवहले कसले ददएको हो? 
क्र 
सग 

तानलमको ववषय अवनि तानलम ददन े
ननकाय 

कप वफयत 

देखी सम्म 

      

      

      

7. सहकायामा सञ् चालन गररने प्रस्ताववत कायायोाना वववरण: 
क्र.सग. वक्रयाकलापहरु पररमाण दर कूल लागत 

रु 
माग गरेको 
अनदुान 
रकम रु 

प्रस्तावकको 
साझेदारी 
रकम रु 

सगपन्न हनुे 
समयावनि 
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८. उत्पादन सामग्री तसा उत्पाददत बाली/ वस्तकुो बाार योानािः 
उत्पादन 
सामग्री
को 
वकनसम  

खरी
द 
गररने 
स्सान  

उत्पादन हनुे 
बाली/बस्तु
को नाम 

नब
क्री 
गने 
स्सान 

अनमुानन
त 
उत्पादन 
पररमाण 

अनमुानन
त नबवक्र 
मलु्य 

कप वफय
त 

बीउ        

ववरुवा       

मल       

ववषादी       

औाार 
उपकरण 

      

अधय       

 

९. प्रस्ताववत व्यवसायमा सगलग्न हनुे कृषकहरुको वववरण (समूह/सहकारी/उपभोक्ता 
सनमनतको हकमा) 

क्र.स. नामसर ठेगाना खेती गररने 
बाली/बस्त ु

िेत्रफल 
(कठ्ठा/रोपनी) 

     

     

     

     

     

     

     

     

1०. उत्पाददत कृवष उपाको वववक्र योाना भएको..... ..... .....,नभएको ..... ..... ..... 
कृवष उपा ववक्री सम्बधिी सम्झौतािः भएको..... .....नभएको ..... ..... .      

(नबवक्र सम्झौता भएको  प्रनतनलपी राख्न)े 

११. सञ् चालन हनुे कायाक्रमबाट वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पछा ..... ...../पदैन..... 
.....  

  पने भए प्रभाव धयूननकरणका लानग के गनुा हधुछ? 

क. 
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ख. 
ग. 

१२.सगचानलत कायाक्रम वाट सप रोागारी शृ्रानािः  

• स्वरोागार कनताना?(आफ्नो घरको मात्र) 

• स्सायी रोागारी कनताना? (आफ्नो घर पररवार बाहेक) 

• अस्सायी रोागारी कनताना? (आफ्नो घर पररवार बाहेक) 

आवेदकको तफा बाट सही गनेको नाम:    पद: 
दस्तखत: 
पदिः                                                      सम्पका  निः   

 नमनतिः  

द्रष्टव्य: कायाक्रमको प्रकृनत अनसुार यस ढाँचालाई आिार मानी सम्बन्धित कायाालयले 
कायायोानाको ढाँचा पररमााान गरी तयार गना सक्नेछ । 
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अनसूुची – ३७ 

(दफा ७ सगग सम्वन्धित) 

कायाक्रमको सगन्िप्त व्यावसावयक कायायोाना (पशपुधछी तफा ) 
कायाक्रमको नाम: 
न्ाल्ला: 
गा.पा./न.पा./उ.न.पा.: 
वडा नग.:                टोल:                                                गाउँ: 
आवेदकको नाम:                       

सञ्चालक/अध्यिको नाम:                                                                                               सम्पका  नग : 
१. व्यावसायको पररचय: 
२. उदे्दश्यहरु : 
३. व्यवसाय सञ् चालन गररने स्सानको सगन्िप्त वववरण: 
४. व्यवसाय सञ् चालनका लानग रहेका पूवाािारहरु : 
५. व्यवसाय सम्भाव्यताका आिारह य (उत्पादन, प्रशोिन, प्रवर्द्ान र बााररकरणका 
सम्भागह य बारे ववस्ततृ वववरण)  

क. ....................... 
ख. ....................... 
ग. ........................ 
घ. ........................ 

६. पशपुधछी पालन व्यवसायमा अनभुव: 
७. तानलम सम्बधिी वववरण : 
८.सहकायामा सञ् चालन गररने प्रस्ताववत काया वववरण: 
क्र.सग. सञ् चालन गररन े

वक्रयाकलापह य 

अनदुान 
रु. 

सगस्सागत 

लगानी रु. 
अधय ननकायको 
अनदुान रु. 

ाम्मा लगानी 
रु. 
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ाम्मा      

९. सञ् चालन हनुे कायाक्रमको वातावरणीय उपयकु्तता (प्रभाव पाने 
वा नपाने) 

१०. उत्पाददत वस्तकुो बाार योानािः 
1१. व्यवसाय ददगो हधुछ भने्न आिारहरुिः  

क. ....................... 
ख. ....................... 
ग. ........................ 
घ. ........................ 

कायायोाना पेश गने: 
नाम: .......................   पद: 
दस्तखत: ....................... 
पदिः ....................... 
नमनतिः ....................... 
सगस्साको छापिः ....................... 
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अनसुचुी ३८ 

(दफा ७ सँग सम्बन्धित) 

(कोनभड ववशषे मागमा आिाररत कृवष/पशपुधछीपशपुधछी ववकास कायाक्रम) 
कायाक्रम माग ननवेदनको ढाचँा 

श्री प्रमखु ज्यू,          नमनत ................... 
कृवष ज्ञान केधद्र/एवककृत कृवष तसा पशपुधछी ववकास कायाालय ................................,  

लनु्म्बनी प्रदेश, नेपाल 

 

ववषयिः कोनभड ववशेष मागमा आिाररत कृवष/पशपुधछी ववकास कायाक्रम माग गररएको बारे। 

 
 

प्रस्ततु ववषयमा तँहा कायाालयबाट नमनत....................................... मा प्रकान्शत गररएको सूचना 
अनसुार कोनभड ववशषे मागमा आिाररत कृवष/पशपुधछी ववकास कायाक्रममा सहभागी हनुे योग्यता 
पगेुकोले कायाक्रमको मापदण्ड नभत्र रही कायाालयले उल्लेख गरेको शताहरुको अनिनमा रही 
कायाक्रम सञ् चालन गना ननम्न बमोन्ाका कागाातह य यसप पत्रसास सगलग्न गरी यो कायाक्रम माग 
पेश गरेका छु/छौं। 

 

सगलग्न कागाातहरुिः 
1. प्रस्तावकको ननवेदन  
2. प्रस्ताव पेश गनेको नागररकताको प्रनतनलवप 

3. स्सायी लेखा नम्बर प्रमाण-पत्रको प्रनतनलवप (सम्झौताको बखत पेश गने) 
4. कायाक्रम सञ् चालनको लानग प्रस्ताव (सगलग्न अनसुचुी) 
5. अनदुानग्राहीले सोही कायाको लानग ववगत तीन वषा नभत्र अनदुान रकम नपाएको स्वघोषणा 

पत्र (प्रनतफलमा आिाररत प्रोत्साहन, क्रमागत बाहेक) पेश गनुापने।                    
                                  

ननवेदक 
                                                    दस्तखत : 

                                                    नाम : 

                                                    ठेगाना :                                                

                                                    सम्पका  नग.:                                                     

                                                    सगस्साको छाप 

द्रष्टव्य: कायाक्रमको प्रकृनत अनसुार यस ढाँचालाई आिार मानी सम्बन्धित कायाालयले ननवेदनको 
ढाँचा पररमााान गरी तयार गना सक्नेछ । 

 

 



10 

 

 

 

 

 

    7 
व्यवसाय ववस्तार गना सक्न ेिमता र उत्पादकत्व बवृर्द् 
हनु सक्न ेसम्भावना 

१५ 
  

८. कायायोाना अवस्सा ५   

९ 
सम्बन्धित ववषयमा अध्ययन गरेको  वा सम्वन्धित 
ववषयमा बपदेन्शक रोागारीको अनभुव (कम्तीमा १ वषा) 

५ 
  

1० ाग्गाको स्वानमत्व 10   
११ समावेशीता ५   
१२ अधय बस्तगुत अवस्सा ५   

 
ाम्मा 10

0 

  

द्रष्टव्य:  मलु्याङ्कन मापदण्डको कूल अगकको कम्तीमा ४० प्रनतशत अगक प्राप्त गने प्रस्तावहरुलाई 
मात्र छनौट गना सवकनेछ। 

सम्बन्धित कायाालयले मलु्याङ्कनको मापदण्ड आवस्यकता अनसुार पररमााान गना सक्नेछ। 
६. स्सलगत अनगुमनमा भेवटएका अधय सप वववरणहरु: 

क) ............................... ख................ ............ ग............................... 
७. स्सलगत अनगुमन टोलीको राय: 

क्र.सग. पद 
राय ददनकेो 
नाम, सर 

राय 
कारण दस्तखत 

हधुछ हदुपन 
सिुार सवहत 

हधुछ 
१        
२        
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दस्तखत:       दस्तखत: 
नमनत:        नमनत: 
कायाालयको छाप       सगस्साको छाप: 
इनतसम्वत ्...... ... ...... साल ...... ... मवहना ...... गते रोा ...... शभुम।् 

नोटिः दिपिीय सम्झौतामा आवश्यकता मतुाववकको अधय साधदनभाक बुदँाहरु सप/घट गना सवकनेछ। 
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अनसूुची-४२ 

(दफा ९ को उपदफा (२) र २० को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) 

दोहोरो अनदुान ननलएको स्विःघोषणा 
श्री प्रमखुज्यू 

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

..............................................। 

 

....................................................को आनसाक वषा 207.../207.... स्वीकृत कायाक्रम 
अनसुार नेपाल सरकार/प्रदेश सरकार/प्रदेश सरकार/स्सानीय तह/अधय ननकायबाट प्रदान गररने 
रकम/सामग्री/उपकरण/अधय वस्त ु नलन इच्छुक रहेकोले दोहोरो पने गरी नेपाल सरकार/प्रदेश 
सरकार/स्सानीय तह वा अधय ननकायबाट प्रदान गररएको रकम/सामग्री/उपकरण/अधय वस्त ु
मपले/हामीले/मेरो/हाम्रो एकाघरको पररवारले ननलएको स्विःघोषणा गदाछु। यदद मपले नलएको प्रमान्णत 
भएमा मेरो वा हाम्रो वा सगस्सा वा समूह वा सहकारी वा कम्पनीको सम्पन्िबाट ननयमानसुार 
ब्यन्क्तगत/सगस्सागत असलु उपर सरह असलु भएमा मेरो/हाम्रो कुनप दावी रहने छपन। 

 

हस्तािरिः 
नामसरिः ............................... 
ठेगानािः ................................ 
सम्पका  नग. ............................ 
ईमेलिः ................................. 

 

 
 
 


