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अनसूुची–2 

ननवेदनको ढााँचा 
(दफा ४ को खण्ड (ग), दफा ८ को खण्ड (घ), दफा ९ को खण्ड (ख), दफा १२ को खण्ड (ख), दफा १६ को 

खण्ड (ख), दफा २३ को खण्ड (ख), दफा २७ को खण्ड (ग) र दफा २९ को खण्ड (ख) साँग सम्बन्धित) 
 

श्रीमान ्कार्ाालर् प्रमखु ज्रू् 

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

......................। 

ववषर्: कार्ा र्ोजना पेश गररएको सम्बधिमा। 

महोदर्, 

उपर्ुाक्त ववषर्मा पशपुधछी तथा मत्स्र् ववकास ननदेशनालर् वटुवल रुपधदेहीको नमनत 
२०७६/10/07 गतेका ददन वटुवल टुडे दैननकमा प्रकान्शत सूचना अनसुार म/हामी ननवेदकले 
................................................................ कार्ाक्रम अधतरगतको कार्ाक्रम सहकार्ामा 
सञ्चालन गना इच्छुक भई अनसूुची ३ मा उल्लेख भए अनसुारका कागजातहरु संलग्न राखी र्ो 
ननवेदनपेश गरेको छु/छौं। 
 
 

ननवेदकको: 
नाम: ................... 
ठेगाना:.................. 
फामाको नाम:.................. 
द्तखत: ................... 
नमनत:.................. 
सम्पका  नं.:................. 
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अनसूुची-३ 

(दफा ४ को खण्ड (ग), दफा ८ को खण्ड (घ), दफा ९ को खण्ड (ख), दफा १२ को खण्ड (ख), दफा १६ को 
खण्ड (ख), दफा २३ को खण्ड (ख), दफा २७ को खण्ड (ग), दफा २९ को खण्ड (ख) साँग सम्बन्धित) 

प्र्ताव पेश गदाा संलग्न हनु ुपने कागजातहरु 

१. नेपाली नागरन् कताको छा ाँर्ा प्रनत 

२. अनसूुची-२ अनसुारको ढााँचामा ननवेदन  
३. अनूसूची-४ अनसुार वव्ततृ व्र्ावसावर्क कार्ार्ोजना 
४. जग्गाको ्वानमत्सव देन्खने कागजात, लालपजुााको प्रनतनलपी (भाडामा भए 10 वषाको 

सम्झौता-पत्रको छााँर्ाप्रनत) 
५. ्थानीर् तह/आनिकाररक ननकार्मा दताागरेको प्रमाण-पत्रको छार्ााँप्रनत 

६. PAN/VAT मा दताा भएको प्रमाण-पत्र, नववकरण तथा करचकु्ताको छार्ााँप्रतन्  

७. प्र्तावकले कन्म्तमा ५० प्रनतशत लागत साझेदारी गने प्रनतवद्धता पत्र 

८. लगानीको श्रोत (बैंक ्टेटमेधट वा बैंकको नसफाररस संलग्न गने । 

९. प्र्ताव अनसुारको नडजाइन तथा लागत अनमुान 

10. आवश्र्कता अनसुार प्राववनिक नसफाररस 
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सम्वन्धित ्थानीर् तहको कार्ाालर्बाट नलने नसफाररस पत्र नमनुा 

प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ५ ,भनूम व्र्व्था कृवष तथा सहकारी मधत्रालर्, पशपुधछी तथा मत्स्र् ववकास 
ननदेशनालर् बटुवल रुपधदेहीको नमनत २०७६/१०/०७ को राविर् दैननकमा 
========================= मा प्रकान्शत सूचना अनसुार न्जल्ला 
======================== गाउपानलका।नगरपानलका ============== वडा 
===================== संचानलत 
============================================================ ननजी 
उद्यमी/न्जल्ला सहकारी संघ/व्र्वसावर्क फामा/सहकारी सं्थाले नसफाररस पाउाँ भनन ददन ु भएको ननवेदन 
उपर कारवाही हदुा उक्त सं्थाले................................कार्ाक्रम सञ्चालन गरी थप  ...........  कृषक 
पररवार लाभान्धवत हनेु देन्खएकाले ननर्मानसुार सहकार्ामा सञ्चालन गररने 
==========================================================अनदुान 
कार्ाक्रममा सहभागी गराइाददन ु हनु नसफाररस सवहत अनरुोि छ । 

 

 

कार्ाालर् प्रमखु 

नाम 

पद 

द्तखत 

कार्ाालर्को छाप 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

अनसूुची-४ 

(दफा ४ को खण्ड (ग), दफा ८ को खण्ड (घ), दफा ९ को खण्ड (ख), दफा १२ को खण्ड (ख), दफा १६ को 
खण्ड (ख), दफा २३ को खण्ड (ख), दफा २७ को खण्ड (ग)र दफा २९ को खण्ड (ख) साँग सम्बन्धित) 

कार्ाक्रम प्र्तावको ढााँचा 
कार्ाक्रमको नाम:      न्जल्ला: 
गा.पा./न.पा./उ.न.पा.:      वडा नं.: 
टोल:       गाउाँ: 
फमाको नाम:       सञ्चालकको नाम: 
मो.नं/ टे.नं.: 
 

1.व्र्वसार्को पररचर्: 
2. उद्देश्र्हरु: 
3. मत्स्र्पालन व्र्वसार्मा अनभुव: 
4. व्र्वसार् सञ्चालन गररने ्थानको संन्िप्त वववरण: 
५. व्र्वसार् सञ्चालनका लानग रहेका पूवाािारहरु: 
६ .मत्स्र्पालनको लानग िेत्रफलः 
७. तानलम सम्बधिी वववरणः 
८. शैन्िक र्ोग्र्ताः 
९॰ लगानीको श्रोतः नगद (बैंक ्टेटमेधट राख्ने) वा ऋण (बैंकको प्रनतवद्धता पत्र राख्ने) 
१०.सहकार्ामा सञ्चालन गररने प्र्ताववत कार्ा वववरण: 
क्र.सं. सञ्चालन गररने 

वक्रर्ाकलाप 

अनदुान 
रु 

ननजी लगानी 
रु. 

अधर् ननकार्बाट 
हनेु अनदुान रु 

जम्मा लगानी 
रु. 

कैवफर्त 

       

       

जम्मा       

११. सञ्चालन हनेु कार्ाक्रमको वातावरणीर् उपर्कु्तता (प्रभाव पाने वा नपाने): 
१२. उत्सपाददत व्तकुो बजार र्ोजनाः 
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१३. पणुाकालीन रोजगारी नसजाना: ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ जना  

1४. लाभ लागत अनमुान (कनत बषामा नाफामा जाने हो खुलाउने) 
१५॰ प्रानबनिक सेवाको सनुनन्ितता कसरी गने हो खलुाउने 

१६॰ प्र्ताव पेश गने 

 

फामा/कृषकको नाम:     

सम्पका  नम्वर: 
ठेगाना: न्जल्ला ........ गाउाँपानलका/नगरपानलका/ उप-महानगरपानलका ... /वाडा नं. .... टोल ... 
फामा साँचालन गररने ्थान: 
फामा/कृषकको तफा बाट सही गनेको  

नाम:   पद: 
द्तखत:   नमनत : 


