
अनसूुची-३ 

(दफा 12 को उपदफा (3), दफा 17 को उपदफा (4) र दफा 23 को उपदफा (3) सगँ सम्बन्धित) 

प्रस्ताव पेश गननका लागग ददईने आवदेन-पत्रको ढाचँा  

 

 

श्रीमान ्कार्ानलर् प्रमखु ज्रू् 

भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा ववज्ञ केधर 

रोल्पा। 

ववषर्: प्रस्ताव पेश गररएको सम्बधिमा। 
महोदर्, 

उपर्ुनक्त ववषर्मा त्र्स कार्ानलर्को गमगत २०७७/ ... /.... गते का ददन ...........मा प्रकान्शत सूचना 
अनसुार म/हामी गनवेदकले …………………………. गमसन कार्नक्रम अधतगनतको व्र्वसावर्क बाख्रा फामन 
सदुृढीकरण/मन्ल्टन्ललकेशन हर्न/फ्र्ाटेगनङ्ग फामन/वपगलेट फामन/ अगभर्ानमखुी ……………… कार्नक्रम सञ्चालन 
गनन इच्छुक भई अनसूुची-6 मा उल्लेख भए अनसुारका कागजातहरु संलग्न राखी र्ो गनवेदन पेश गरेको 
छु/छौं। 

 

 
गनवेदक: 
दस्तखत: 
नाम: 
पदः 

समूह/सहकारी/फामन/कम्पनी/जल उपभोक्ता सगमगतको नाम: 
ठेगाना: 
गमगत: 

सम्पकन  नं.: 
 

 

 

 

 

 



अनसूुची-५ 

(दफा 12 को उपदफा (३), दफा 17 को उपदफा (४) र दफा 17 को उपदफा (५) सगँ सम्बन्धित) 

कार्नक्रमको प्रस्तावको ढाचँा (बाख्रा तथा बंगरु गमसनका लागग) 
कार्नक्रमको नाम:      न्जल्ला: 
गा.पा./न.पा./उ.न.पा.:     वर्ा नं.: 
टोल:       गाउँ: 
फामनको नाम:      सञ्चालकको नाम: 
मो.नं/ टे.नं.: 
१. व्र्वसार्को पररचर्: 

२. उदे्दश्र्हरु : 
३. बाख्रा/बंगरु पालन व्र्वसार्मा अनभुव: 

४. व्र्वसार् सञ्चालन गररने स्थानको संन्िप्त वववरण: 

५. व्र्वसार् सञ्चालनका लागग रहेका पूवानिारहरु : 
६.सहकार्नमा सञ्चालन गररने प्रस्ताववत कार्न वववरण: 

क्र.सं. सञ्चालन गररने वक्रर्ाकलाप अनदुान रु गनजी लगानी रु. जम्मा लगानी रु. 

     

जम्मा     

७. अपेन्ित वावषनक प्रगतफल 

कार्नर्ोजना पेश गने: 
फामन/कृषकको नाम :    सम्पकन  नम्वर: 
ठेगाना: न्जल्ला........ गाउँपागलका/नगरपागलका/ उप महानगरपागलका.../वार्न न. ....टोल... 

बाख्रा/बंगरु पालन गररने स्थान: 

*= जनशन्क्तः 
वकगसम    संख्र्ा  परुुष मवहला जनजागत 

प्राववगिक
  

पूणनकालीन     

आन्शंक     

व्र्वस्थापकीर् पूणनकालीन     



आन्शंक     

श्रगमक बषनभरी       

आवश्र्कतानसुार     

लन्ित बालीको उत्पादन सम्बधिी 
तागलम प्राप्त जनशन्क्त  

    

खण्र् (ग) 
प्रस्ताववत कार्नको वववरण 

५. प्रस्ताववत कृर्ाकलापहरुः 
क्र .सं.
  

वक्रर्ाकलाप संख्र्ा िमता जम्मा 
लागत 

आवेदको 
लगानी 
 

कैवफर्त 

 

      गनमानण कार्नको हकमा 
नक्सा तथा लागत 
अनमुान र सामग्री 
खररदको हकमा 
कोटेशन÷लागत अनमुान 
पेश गनुनपनेछ । 

      

      

      

      

६. प्रस्ताववत कार्नक्रम माग गननको कारण, औन्चत्र् 

७. उत्पाददत बालीको बजार ब्र्बस्थापन कसरी गररनेछ ? 

८. प्रस्ताववत कार्नका लागग लागग ववत्तीर् व्र्वस्थापन  कसरी गररनेछ ? 

९. प्रस्ताववत कार्नबाट लाभान्धवत हनेु कृषकहरु र अधर् लाभान्धवतको संख्र्ा  

 

खण्र् (घ) 
१०.जोन्खम व्र्वस्थापनः 

जोन्खमको तह संम्भाववत जोन्खम जोन्खमको तह र 
व्र्ापकता 

व्र्वस्थापन रणनीगत 

पूवानिार गनमानण    

उत्पादन     

बजारीकरण    

    

११.वातावरन्णर् र सामान्जक ब्र्वस्थापनः 
 कृर्ाकलाप प्रभाव धरू्गनकरणका उपार्हरु अनगुमनका 

सूचकहरु 

कैवफर्त 

पूवानिार गनमानण     



उत्पादन     

बजारीकरण     

 

फामन/कृषकको तफन  बाट सही गनेको  

नाम:   पद: 
दस्तखत:   गमगत : 
नोट : सहकार्नमा बाख्रा/बंगरु पालन गने फामनहरुले धरू्नतम २५Ü रकम वरावरको रकम प्रस्ताववत 
कार्नर्ोजनामा समावेश गनुन पनेछ। 

 

 



 


