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अनसूुची-१ 

(दफा 7 को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

१. कृषि तथा पश ु षििय अध्ययन गरेका यिुाहरूलाई उद्यमशीलता षिकास काययक्रमको प्राप्त गनयका 
लागग ददईने आिदेन पत्रको ढाचँा 
 

श्रीमान ्प्रमखुज्यू, 
................................. 
......................। 

 
षिियःकृषि तथा पश ु षििय अध्ययन गरेका यिुाहरूलाई उद्यमशीलता षिकास 
काययक्रमकालागग अनदुान सहयोग सम्बधिमा। 

 

म/हामी............................................................. न्िल्ला,.....................................म.न.पा.उप–

म.न.पा.न.पा.गा.पा..............िडानंअधतगयत...................स्थानमा 
………………………………………………………………………………… काययक्रम सञ् चालन गने लक्ष्य रहेकोले सो 
काययका लागग अनमुागनत लागत रकमको रु................................... मध्ये रु ................... मेरोहाम्रो 
आफ्नैतफय बाट व्यहोरी बाकँी रकम रु...................... अनदुान पाउने व्यिस्थाका लागग तपगसल 
बमोन्िमका कागिातहरु संलग्न राखी यो आिेदन पेश गदयछु/गरेका छौँँ। 

तपगसल : 

 प्रस्तािको नेपाली नागररकताको छाँयाप्रगत 

 सम्बन्धित षििय पढेको धयूनतम ्शैन्िक योग्यताको प्रमाण पत्रको छाँयाप्रगत 

 आिेदकको कृषि िेत्रमा कायय गरेको (अनभुि) कागि पत्रको छाँयाप्रगत 

 सम्बन्धित म.न.पा.उप–म.न.पा.न.पा.गा.पा.को कृषि शाखाबाट काययक्रम सञ् चालन गररने 
स्थानमा भौगतक पूिायिारहरू (सडक, पानी, गबिलुी आदद) उपलब्िता र स्थानीय तहको 
प्राथगमकता िेत्रमा रहेको व्यहोराको गसफाररस पत्र 

 सम्बन्धित कृषि ज्ञान केधर/षिज्ञ केधरबाट काययक्रम सञ् चालन गररने स्थान प्राषिगिक रुपमा 
उपयकु्त रहेको व्यहोराको गसफाररस पत्र 

 िग्गाको िग्गा िगन प्रमाणपूिाय िा गलिमा गलएको भए १० िियको सम्झौता पत्र र 
सम्िन्धित िग्गा िगन प्रमाणपूिायको छाँयाप्रगत 
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 प्रस्तािको कम्तीमा 1० ििय सम्म व्यिसाय सञ् चालन गने अनसूुची-2 बमोन्िमको प्रगतबद्धता 
पत्र 

 आिेदक कुनै पगन सरकारी, गैरसरकारी तथा शैन्िक िेत्रमा स्थायी रुपमा नोकरी नगरेको 
व्यहोरा खलु्ने स्िघोिण पत्र 

 प्रस्तािकले व्यहोनुयपने रकम नगद मौज्दात रहेको प्रमाण (बैंक स्टेटमेधट) िा लगानीको 
श्रोतको आिार 

(नोटः मागथ उल्लेन्खत कागिपत्र संलग्न नरहेको खण्डमा त्यस्ता प्रस्तािहरु मूल्याङ्कनको लागग 
अगाडी बढाइने छैन।) 

गनिेदकको नामः 
दस्तखतः 
ठेगानाः 
सम्पकय  नँः 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

१.२ कृषि तथा पश ुषििय अध्ययन गरेका यिुाहरूलाई उद्यमशीलता षिकास काययक्रमको संन्िप्त कायय 
योिना 

खण्ड- क 

आयोिना प्रस्तािको ढाचँा 
(क) प्रस्तािक तथा प्रस्ताषित आयोिनाको षििरण 

आिेदकको षििरण 

नाम थर:  

स्थायी ठेगाना:   

सम्पकय  नम्बर:  

ईमेल ठेगाना:  

प्रस्ताषित आयोिनाको नाम:  

अध्ययन संस्थाको नाम र ठेगाना:  

मूल षििय:  

प्रस्ताषित आयोिनाको कूल लागत 
रु. 

 

गनदेशनालायबाट माग गररएको 
रकम रु. 

 

सम्बन्धित व्यन्क्तले व्यहोने रकम 
रु. 

 

(ख) प्रस्ताषित आयोिनाको षििरण 
१. आयोिनाको नाम: 
२. आयोिनाको उदे्दश्य: 

क) 

ख) 

ग) 

३. आयोिनाको सारांश (२०० शब्दमा): 
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४. आयोिनाको पररचय (Introduction) 

५. व्यािसाषयक योिना (Business plan) (प्रस्तािनाको प्राषिगिक पि,कच्चा पदाथय, उत्पादन 
योिना, प्रशोिन योिना, बिारीकारण पि व्यािस्थापषकय पि, षित्तीय पि (लागत लाभ 
अनपुात): 

६. आयोिनाको कायायधियन पद्दगत:  

७. आयोिना सञ् चालन हनेु स्थान र पूिायिार (सडक, गबिलुी, गसँचाई, पानी आदद): 
८. लाभान्धित िगय (Beneficiaries) 

९.  आयोिनाको सम्भाषित िेन्खम तथा धयूनीकरणका उपायहरू: 
१०. आयोिनाको मापन योग्य अपेन्ित उपलन्ब्ि (िेत्र षिस्तार, उत्पादन, उत्पादकत्ि, 

आम्दानी,प्रषिगि हस्ताधतरण र प्रसार (Measurable output of the project) 

११. प्रस्ताषित आयोिनाका गगतषिगिको काययतागलका:  

१२.  ददगोपनाको संभािना: 
१३.  आगथयक प्रस्तािना: 

(ग) आयोिना स्थलको िेत्रफल र स्िागमत्ि 

आयोिनाको लाग रु. 

गस. नं. कृयाकलाप 

लागत षििरण 

इकाई पररणाम दर िम्मा 
अनदुान 
रु. 

आिदेकले 
व्यहोने 
रु. 

क) पूँिीगत     
  

        

        

        

ख) चालू       
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िम्मा रु.       

 

स्ि-घोिणा (DECLARATION) 

म यसै माफय त प्रमान्णत गछुय षक मागथ उल्लेन्खत षििरणहरू सही छ। मैले यस 
कायायलयमाफय त कृषिषििय अध्ययन गरेका यिुाहरूलाई उद्यमशीलता षिकास काययक्रमका 
लागग अनदुान सहयोग काययक्रमको उदे्दश्य पढेको र बझेुको छु र सबै सधदभयमा सोही 
अनसुारको कायय गनेछु। म आयोिनाको िैज्ञागनक आचरणको लागग न्िम्मेिारी स्िीकार गनय 
सहमत छु। यदद यस प्रस्तािको लागग मलाई अनदुान ददइधछ भने, म कायय योिनाअनरुूप 
काययक्रम सञ् चालन गरी प्रगगत प्रगतिदेन र प्रमान्णत षित्तीय षििरणहरू र कायय सम्पन्न 
प्रगतिेदन पेश गने छु। सो काययक्रमका लागग चालू आगथयक ििय र षिगत २ आगथयक ििय गभत्र 
अधय कुनै स्रोतबाट सोही प्रयोिनका लागग अनदुान नगलएको स्ि-घोिणा गदयछु/गदयछौं। 
उपयकु्त बमोन्िमको षििरणहरू मैले िाने–बझेुसम्म सही छ। झूटो ठहररएमा गनिेदन स्ितः 
खारेि भई कानून बमोन्िम सहुँला/बझुाउँला। 

सािी:        गनिेदक: 

दस्तखत:        दस्तखत: 

नाम:        नाम: 

पद:        पद: 
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१.३ कृषि तथा पशषुििय अध्ययन गरेका यिुाहरूलाई उद्यमशीलता षिकास काययक्रमको लागग 
स्थानँीय तहले उपलब्ि गराउने गसफाररस पत्रको ढाचँा 

श्री ..............................., 
...................। 

षिियः गसफाररस सम्िधिमा। 

तहाँ कायायलयको गमगत ………………………………. पगत्रका प्रकाशन भएको सूचना 
……………………………………….. मा ………………………… न्िल्ला …………………………………………… अनसुार 

………………………………………………. (गा. पा/न.पा./उ.प.न/म.न.प)……………………………………………… 
टोल न्स्थत ……………………………..  िडा नम्बर  ………उद्यमी ………………………………………………………… 
गनय लागकेो हुँदा उक्त स्थानमा सञ् चालन गनयको लागग तहाँ कायायलयमा प्रस्ताि पेश भएको 
काययक्रमको यस ……………………………………………….. (गा.पा/न.पा./उ.प.न/म.न.प) को प्राथगमकता 
िेत्रमा परेको र काययक्रम गनय गसँचाई सषुििा, षिद्यतु तथा अधय पूिायिार भएकोले गसफाररस गररएको 
व्यहोरा अनरुोि गदयछु। 

प्रमखु 

…………………………………… 
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१.४ कृषि षििय अध्ययन गरेका यिुाहरूलाई उद्यमशीलता षिकास काययक्रमको कृषि ज्ञान केधर/षिज्ञ 
केधरले उपलब्ि गराउने गसफाररस पत्रको ढाचँा 

श्री ......................................, 
..........................। 

षिियः गसफाररस सम्िधिमा। 

तहाँ कायायलयको गमगत………………………… पगत्रकामा प्रकाशन भएको सूचना …………………………………. 
मा ………………………… न्िल्ला …………………………….. अनसुार  (गा.पा/न.पा/उ.प.म.पा/म.न.पा) 
…………………………… टोलमा न्स्थत ……………… िडा नं. ………………….. का उद्यमीले काययक्रम 
……………………………………………… स्थानमा सञ् चालन गनयका ………………………………………. लागग तँहा 
कायायलयमा प्रस्ताि पेश गनय लागेको हुदँा उक्त व्यिस्था नभएको र अधय/काययक्रम प्राषिगिक रुपमा 
उपयकु्त भएको सो काययक्रम सञ् चालन गनयका लागग गसफाररस गररएको व्यहोरा अनरुोि गदयछु। 

प्रमखु 

.................................. 
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अनसूुची-२ 

(दफा 7 को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

प्रगतिद्धता-पत्रको ढाचँा 

....................को गमगत २०७................. मा प्रकान्शत सूचना अनसुार कृषि तथा पश ुषििय अध्ययन 
गरेका यिुाहरूलाई उद्यमशीलता षिकास काययक्रमको लागग अनदुान सञ् चालन प्राप्त गनय इच्छुक भई 
सो काययक्रममा सहभागगताका लागग कायय योिना सषहतको आिेदन पेश गरेको छुगरेका छौं। उक्त 
काययक्रममा छनौट भएमा कायय योिनामा उल्लेख भए बमोन्िम कायय गने गरर घषटमा 
.................िियसम्म गनरधतरता ददनेछुददनेछौ। कायययोिना अनसुारको कायय नगरेमा  िा ............ििय 
भधदा अगािै सो काययहरु बधद गरेमा कृषि षिकास कायायलयको अनदुान षफताय गनेछुगनेछौं। अधयथा 
प्रचगलत ऐन काननु बमोन्िम सहुँलाबझुाउँला। साथै प्रस्ताषित काययहरुका लागग अधय कुनै 
गनकायबाट आगथयक सहयोग प्राप्त नगरेको व्यहोरा समेत अनरुोि गदयछुगदयछौं।  

इगत सम्ित ्२०७...........गते ..............रोि ..... शभुम ्। 

 

नाम: 

ठेगाना: 

दस्तखत: 

गमगत:  

संस्थाको छाप: 

 

 

दाया ँ बाया ँ


