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अनसूुची–२ 

(दफा 6 को उपदफा (३), दफा 11 को उपदफा (२), दफा 13 को उपदफा (३),दफा 16 को उपदफा (6), दफा 17 को 
उपदफा (३), दफा 19 को उपदफा (२), दफा 21 को उपदफा (४),दफा 22 को उपदफा (3), दफा 26 को उपदफा (3), दफा 

27 को उपदफा (3), दफा 31 को उपदफा (3),दफा 32 को उपदफा (3) र दफा 35 को उपदफा (3) सगँ सम्बन्धित) 

ननवेदनको ढाचँा 
 

श्रीमान ्कार्ाालर् प्रमखु ज्रू् 

भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा ववज्ञ केधर 

......................। 

ववषर्:कार्ार्ोजना पेश गररएको सम्बधिमा। 

महोदर्, 

उपर्ुाक्तववषर्मा त्र्स कार्ाालर्को नमनत २०७६/१०/०७ गते का ददन वटुवल टुडेमा 
प्रकान्शतसूचना अनसुार म/हामी ननवेदकले ......................... कार्ाक्रम अधतरगतको कार्ाक्रम 
सहकार्ामा सञ् चालन गना इच्छुक भई अनसूुची-३ मा उल्लेख भए अनसुारका कागजातहरु संलग्न 
राखी र्ो ननवेदनपेश गरेको छु/छौं। 

ननवेदक: 
नाम: 
ठेगाना: 
फमाको नाम: 
दस्तखत:  

नमनत: 
सम्पका  नं.: 
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अनसूुची–३  

(दफा 6 को उपदफा (३), दफा 11 को उपदफा (२), दफा 13 को उपदफा (३), दफा 16 को उपदफा (6), दफा 17 को 
उपदफा (३), दफा 19 को उपदफा (२), दफा 21 को उपदफा (४), दफा 22 को उपदफा (3), दफा 26 को उपदफा (3), दफा 

27 को उपदफा (3) र दफा 35 को उपदफा (3) सगँ सम्बन्धित) 
 सगँ सम्बन्धित)   

व्र्ावसावर्क कार्ार्ोजना पेश गदाा संलग्न हनु ुपने कागजातहरु 

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलवप 

१. अनसूुची-२ अनसुारको ढाँचामा ननवेदन  

२. अनूसूची-४ अनसुारववस्ततृव्र्ावसावर्ककार्ार्ोजना 
३. जग्गाकोस्वानमत्वदेन्खनेकागजात (भाडामाभए५वषाकोसम्झौता-पत्रकोप्रनतनलवप) 
४. प्रचनलत कानून बमोन्जम दताा भएको प्रमाण-पत्रको प्रनतनलवप 

५. स्थार्ी लेखा नम्बर/भ्र्ाटमा दताा भएको प्रमाण-पत्रकोप्र नतनलवप 

६. प्रस्तावकले कन्म्तमा............. प्रनतशत लागत साझेदारी गने प्रनतवद्धता-पत्र 

७. ननमााण कार्ाको हकमा प्रस्ताव अनसुारको नडजाइन तथा लागत अनमुान 

८. शैन्िक र्ोग्र्ता, तानलम,अनभुव तथा बैदेन्शक रोजगारीबाट फकेको प्रमान्णत प्रनतनलवप 

९. बैङ्क स्टेटमेधट वा बैङ्कको ऋण स्वीकृनत/प्रनतवद्धता-पत्र 

10. औजार उपकरण खररदको हकमा कोटेसन।  
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सम्वन्धित स्थानीर् तहको कार्ाालर्बाट नलने नसफाररस पत्र नमनुा 

प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ५ ,भनूम व्र्वस्था कृवष तथा सहकारी मधत्रालर्, पशपुधछी तथा मत्स्र् ववकास 
ननदेशनालर् बटुवल रुपधदेहीको नमनत २०७६/१०/०७ को राविर् दैननक वटुवल टुडेमा प्रकान्शत सूचना अनसुार 
न्जल्ला ======================== गाउपानलका/नगरपानलका ============== वडा 
===================== संचानलत 
============================================================ ननजी उद्यमी/न्जल्ला 
सहकारी संघ/व्र्वसावर्क फामा/सहकारी संस्थाले नसफाररस पाउँ भनन ददन ुभएको ननवेदन उपर कारवाही हदुा 
उक्त संस्थाले................................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 

दस्तखत 

कार्ाालर्को छाप 
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अनसूुची – ४ 

(दफा 6 को उपदफा (३), दफा 11 को उपदफा (२), दफा 13 को उपदफा (३), दफा 16 को उपदफा (6), दफा 17 को 
उपदफा (३), दफा 19 को उपदफा (२) र दफा 21 को उपदफा (४),दफा 22 को उपदफा (3), दफा 26 को उपदफा (3), दफा 

27 को उपदफा (3) र दफा 35 को उपदफा (3) सगँ सम्बन्धित)   

कार्ाक्रमको संन्िप्त व्र्ावसावर्क कार्ार्ोजना 
कार्ाक्रमको नाम:                       न्जल्ला:                   गा.पा./न.पा./उ.न.पा.: 
वडा नं.:                    टोल:               गाउँ: 
फमाको नाम: सञ्चालकको नाम:                            मो.नं/ टे.नं.: 
१. व्र्ावसार्को पररचर्: 
२. उदे्दश्र्हरु : 
३. पशपुधछी पालन व्र्वसार्मा अनभुव: 
४. व्र्वसार् सञ् चालन गररने स्थानको संन्िप्त वववरण: 
५. व्र्वसार् सञ् चालनका लानग रहेका पूवाािारहरु : 
६. तानलम सम्बधिी वववरण : 
7.सहकार्ामा सञ् चालन गररने प्रस्ताववत कार्ा वववरण: 
क्र.सं. सञ् चालन गररने 

वक्रर्ाकलाप 

अनदुान 
रु 

ननजीलगानी रु. अधर् ननकार्बाट हनेु 
अनदुान रु. 

जम्मा लगानी 
रु. 

      

जम्मा      

8. सञ् चालन हनेु कार्ाक्रमको वातावरणीर् उपर्कु्तता (प्रभाव पाने वा नपाने) 
9. उत्पाददत वस्तकुो बजार र्ोजनााः 
10. थप आिारहरुाः 

 उपलब्ि जग्गाको िेत्रफल ....................... 
 कार्ाक्रमको स्पष्टता ................................ 
 अपेन्ित वावषाक प्रनतफल 

कार्ार्ोजना पेश गने: 
फमा/कृषकको नाम :    सम्पका  नम्वर: 
ठेगाना: न्जल्ला ........ गाउँपानलका/नगरपानलका/ उप महानगरपानलका ... /वाडा न. .... टोल ... 
फमा सञ् चालन गररने स्थान: 
फमा/कृषकको तफा बाट सही गनेको  

नाम:   पद: 
दस्तखत: 
पदाः 
नमनताः 


