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अनसूुची–2 
(दफा 5 को उपदफा (2) सँग सम्बन्धित) 

आवदेन-पत्रको ढाचँा 
श्री प्रमखु ज्यू, 
............................................. 
.....................। 

ववषयः प्राववधिकिारका ववद्यालयलाई सहयोग काययक्रम सम्बधिमा। 
महोदय, 

यस ववद्यालय श्री .........................................लाई उक्त अनदुान सहयोग प्राप्त गरी  
.......................... कायय गनय आवश्यक भएकोले धनम्नानसुार कागजात संलग्न गरी धनवेदन गरी 
एको छ। ववद्यालयले अनदुान सहयोग प्राप्त गरेमा धनिायररत प्रकृया अनसुार कायय गनेछु। पनुश्चः 
तपधसल अनसुारका कागजातहरु यसै धनवेदन साथ संलग्न राखेको व्यहोरा समेत अनरुोि छ। 

तपधसल 

1. अनसूुची-3 अनसुारको संन्िप्त कायययोजना, 
2. न्ििा ववकास तथा समधवय ईकाईवाट सामदुावयक ववद्यालय भनी प्रमान्ित गरी काययक्रममा 

सहभाधगताका लाधग धसफाररस पत्र, 
3. कृवष तथा पि ुसम्बधिी  प्राववधिक न्ििा अध्यापनका लाधग अनमुती पत्रको प्रधतधलपी, 
4. अन्िल्लो आ.ब.को लेखा परीिि प्रधतवेदन, 
5. जग्गा िनी प्रमाि पजुायको प्रधतधलपी (जग्गा भाडामा धलएको हकमा धयनुत्तम १५ वषयका लाधग 

प्राववधिकिारका ववद्यालयलाई उपलब्ि गराईएको सम्झौता पत्र समेत), 
6. ववद्यालय सञ्चालक सधमधतको धनिययको प्रधतधलवप र 

7. प्रस्तावको लगानी सधुनन्श्चतता खलु्ने आ.व. २०७५/७६ को सचुना प्रकािन भएको 
मवहनासम्मको प्राववधिक िारको ववद्यालयको बैंक खाताको कारोवार र संन्चती वववरि (बैंक 

स्टेटमेधट)। 

ववद्यालयको 
नाम र छाप: 

प्रमखुको दस्तखतः 
ठेगानाः    सम्पकय  नं.
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अनसूुची-3 

(दफा 5 को उपदफा (3) सँग सम्बन्धित) 
 

कृवष प्राववधिकिारका ववद्यालयलाई सहयोग काययक्रमको प्रस्तावको ढाचँा 
  

1. ववद्यालय/संस्थानको नाम : ................................................................. 

2. ठेगाना: न्जल्लाः …………………………. गा.पा./न.पा. ……………………… वडा नं …….. 

गाउँ/टोल: ………………………… 

3. प्राववधिक ववद्याथीहरुको संखयाः  

क्र. सं. ववद्यालयको काययक्रम  (कोसय) ववद्याथी संखया छात्रा छात्र 

१     

२     

३     

 

4. आ.ब. २०७५/७६ को नधतजामा उन्त्तिय ववद्याथी  संखया 

परीिामा सामेल कृवष/पि ुअध्ययन गरेका प्राववधिक ववद्याथी........... 

परीिामा उन्त्तिय गरेका कृवष/पि ुअध्ययन गरेका प्राववधिक ववद्याथी उन्त्तिय......... 

परीिामा सामेल कृवष/पि ुअध्ययन गरेका प्राववधिक ववद्याथी उन्त्तिय प्रधतित ...... 

5. अनदुान माग गरेको न्िषयक/ववषयः.............  

6. हालको अवस्था.......................... 

7. अनदुान माग गरेको अनदुान रकमः............................. 

8. आफ्नो लगानी : 
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सञ् चालन गरीने वक्रयाकलापहरु तथा समयसीमा 

क्र.सं. सञ् चालन गरीने वक्रयाकलाप अनदुान सहयोग ववद्यालयको लगानी जम्मा लगानी समय सीमा 

१      

२      

३ 
   

 
  

 

9. प्रस्ताववत नमूना प्रदियन तथा उत्पादन िेत्र ववस्तार काययक्रमको व्यवसावयक योजना 
१०.१ उत्पादन योजना ( उत्पादन के, वकन, कसरी, कहाँ, कवहले, कुन-कुन सामग्री र लागत लगाएर 

कधत कधत मात्रामा कुन-कुन वस्त ुउत्पादन हनेुछ अधनवायय खलुाउने) 

१०.2 आपधुतय योजना (कुन-कुन सामाग्री के कधत मात्रा र लागतमा कहा कहा वाट कसरी जटुाईधछ 
समेत अधनवायय उल्लेख गने) 

१०.3 ववत्तीय योजना (लगानीका कधत श्रोतहरु, कहाँ-कहाँबाट, के कसरी जटुाईधछ ? के कधत 
आम्दानी र वावषयक वचत हधुछ ? वावषयक प्रधत एकाई लागतले कधत प्रधतफल ददधछ र लगानी 
उठाउन कधत समय लाग्छ सो को वहसाव र योजना अधनवायय उल्लेख गने) 

१०.4 बजारीकरि योजना (कूल उत्पाददत बस्तकुो के कधत मात्रा कसरी बजारीकरि हधुछ अधनवायय 
खलुाउने) 

11. ववगत २ वषयमा प्रस्ताववत नमूना प्रदियन तथा उत्पादन िेत्र ववस्तार काययक्रम सम्वधिी 
अभ्यासमा ववद्यालयको अनभुव। 

 प्रस्ताववत वक्रयाकलापहरुमा ववद्याथी पररचालन तथा संरचनाहरु उपयोग तथा सम्वियन योजना  

 कृषकहरु लाभान्धवत हनेु संखया र सम्भावनाः................................ 

13.1 प्रस्ताववत वक्रयाकलापहबाट कृषकहरुलाई पगु्ने सेवा : 
क्र.स वववरि गत ववगत प्रस्ताववत 

1 उत्पादन प्रववधि   

2 मलखाद व्यवस्था   

3 रोगवकरा व्यवस्थापन   

4 भण्डार/बजार व्यवस्थापन   

 जम्मा   

13.2 प्रयोगिाला तथा पसु्तकालयबाट कृषकहरुले पाउने सवुविा 
क्र.स वववरि गत ववगत प्रस्ताववत 

1 माटो जाचँ   

2 गोवर जाचँ   

3 रोगवकरा पवहचान   



4 
 

 जम्मा   

 

 काययक्रम सञ् चालन हनेु िेत्रफल.............................. 

 बुँदा नं. ९ अनसुारका काययक्रम सञ् चालन गने समय ताधलकाः 

क्र. स. वक्रयाकलाप चैत्र वैिाख जेष्ठ असार १ सम्म 

1      

2      

3      

4      

  

 अपेन्ित प्रधतफल 

    

ववद्यालयको छापः 

प्रमखुको नामः                                       सम्पकय  नं   
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