
अनसुचूी-३ 

(दफा 1२ को उपदफा (3) र दफा १५ को उपदफा (८) सँग सम्बन्धित) 

प्रस्ताव पशे गननका लान्ग ददईन ेआवेदन-पत्रको ढाचँा  

 

 

श्रीमान् कार्ानलर् प्रमुख ज्र्ू 

कृन्ि ज्ञान केधर /भेटेररनरी अस्पताल तथा पशु सेवा न्वज्ञ केधर / एदककृत कृन्ि तथा पशुपधछी न्वकास कार्ानलर्  

......................। 

न्विर्: प्रस्ताव पशे गररएको सम्बधिमा। 

महोदर्, 

उपर्ुनक्त न्विर्मा त्र्स कार्ानलर्को न्मन्त २०७ .../ ... /.... गते का ददन ...........मा प्रकान्शत 

सूचना अनुसार म/हामी न्नवेदकले …………………………. ……………… कार्नक्रम अधतगनतको ……………… ……………… 

……………… कार्नक्रम सञ्चालन गनन इच्छुक भई अनुसूची-6 मा उल्लेख भए अनुसारका कागजातहरु संलग्न राखी र्ो 

न्नवेदन पेश गरेको छु/छौं। 

 

न्नवेदक: 

दस्तखत: 

नाम: 

पदः 

ठेगाना: 

न्मन्त: 

सम्पकन नं.: 

 

 

रष्टव्य: कार्नक्रमको प्रकृन्त अनुसार र्स ढाँचालाई आिार मानी सम्बन्धित कार्ानलर्ले न्नवेदनको ढाँचा 

पररमाजनन गरी तर्ार गनन सके्नछ । 
  

  



अनसुचूी-४ 

....................... कार्नक्रमको प्रस्तावको ढाचँा 

(दफा 1२ को उपदफा (3) र दफा १५ को उपदफा (८) सँग सम्बन्धित) 

 

खण्ड (क) 

१) आवेदक र सम्पकन व्यन्क्त सम्वधिी न्ववरणः 

आवेदकको नामः   

ठेगानाः   

दतान नं. र न्मन्तः  

सदस्र् संखर्ाः  

संचालक वा अध्र्क्षको नामः    

सम्पकन नं. 
 

संचालक वा अध्र्क्षको नागररकता 

नं................न्जल्ला.......... 

 

जम्मा सदस्र् संखर्ा र सदस्र्हरुको न्ववरण   

  

जम्माः     मन्हलाः       पुरुिः 

दन्लतः                जनजातीः 

भुन्मन्हनः          मुक्तकमैर्ाः 

अधर्.(खुलाउने)..... 

प्रस्तान्वत कार्नक्रम स्थल 

 

न्जल्लाः 

स्थानीर् तहको 

नाम.................................
... 

वडाः....................टोल.......... 

संस्थाको स्वान्मत्वमा रहकेो जन्मन 

  

 

आफ्नै स्वान्मत्वको ........ह े

करार÷भाडामा............हे 

खेती वा पशुपालन गररने जन्मनको दकन्सम आफ्नै स्वान्मत्वको 

करार÷भाडाको  

करार÷भाडामा न्लएको जग्गाको दकन्समः न्नजी 

.......सरकारी वा संघ संस्थाको 

स्वान्मत्वको..... 

  

खण्ड (ख) 

आवदेकको अनभुव तथा हालको पवुानिार 

२. पुवानिारको वतनमान अवस्था 

क्र .सं.  उत्पादनका न्ववरण संखर्ा क्षमता पणून क्षमतामा प्रर्ोग भएको 

वा आशशंक रुपमा (%) 

कैदफर्त 

 

! संकलन केधर, गोदाम, टहरा वा अधर्  
    

१.१ 
     

१.२ 
     

२ मेन्शनरी उपकरणको न्बवरण  
    

२.१ 
     

२.२ 
     

२.३ 
     

३ शीत भण्डार     



४ प्रशोिन उद्योग     

५ नसनरी स्थापना     

 

३.  उत्पादनमा सलंग्न हुने कृिकहरुको न्ववरण  

३.१ कृन्ि तफन का प्रस्तावकको लान्ग 

क्र.सं. कृिकको नाम थर ठेगाना बाली गत बिन गररएको खेन्त 

न्ववरण 

र्स बिन गररने खेन्त 

न्ववरण 

    क्षेत्रफल 

(कट्ठा) 

उत्पादन 

(दिधटल) 

क्षेत्रफल  

(कट्ठा) 

अनुमान्नत 

उत्पादन 

(दिधटल) 

१        

२ 
       

 

३.२ पशपुकं्षी तफन का प्रस्तावकको लान्ग 

क्र.सं. कृिकको 

नाम थर 

ठेगाना घांस खेती 

कठ्ठा 

हाल रहकेा पशुवस्तुको संखर्ा र्स बिन थप हुने पशुवस्तुको 

न्ववरण 

    भेडा/बाखा बंगुर माछा 

क्षेत्रफल 

भेडा/बाखा बंगुर माछा 

क्षेत्रफल 

१          

२ 
         

 

४. जनशन्क्तः 

दकन्सम    संखर्ा  पुरुि मन्हला जनजान्त 

प्रान्वन्िक  पूणनकालीन 
    

आशशंक 
    

ब्र्वस्थापक पूणनकालीन 
    

आशशंक 
    

श्रन्मक बिनभरी   
    

आवश्र्कतानुसार     

लन्क्षत बाली वस्तुको उत्पादन सम्बधिी 

तान्लम प्राप्त जनशन्क्त  

    

 

खण्ड (ग) 

प्रस्तान्वत कार्नको न्ववरण 

५. प्रस्तान्वत कृर्ाकलापहरुः 

क्र 

.सं.
  

दक्रर्ाकलाप संखर्ा क्षमता जम्मा 

लागत 

आवेदकको 

लगानी 
 

कैदफर्त 

 

      न्नमानण कार्नको हकमा नक्सा 

तथा लागत अनुमान र सामग्री 

खररदको हकमा कोटेशन÷लागत 

अनुमान पेश गनुन पनेछ । 

      

      

६. प्रस्तान्वत कार्नक्रम माग गननको कारण: 

७. उत्पाददत बाली वस्तुको बजार ब्र्बस्थापन कसरी गररनेछ ? 

८. उत्पाददत बालीवस्तुको पूवन खररद संझौता भए उल्लेख गने ? 

९. प्रस्तान्वत कार्नका लान्ग लान्ग न्वत्तीर् व्यवस्थापन कसरी गररनेछ ? 

१०. प्रस्तान्वत कार्नबाट लाभान्धवत हुने कृिकहरु र अधर् लाभान्धवतको संखर्ा  



खण्ड (घ) 

१०.जोन्खम ब्र्वस्थापनः 

जोन्खमको तह सम्भान्वत जोन्खम जोन्खमको तह र व्यापकता व्यवस्थापन रणनीन्त 

पूवानिार न्नमानण 
   

उत्पादन  
   

बजारीकरण 
   

११.वातावरन्णर् र सामान्जक ब्र्वस्थापनः 
     

कृर्ाकलाप प्रभाव धर्ूनीकरणका 

उपार्हरु 

अनुगमनका 

सूचकहरु 

कैदफर्त 

पूवानिार न्नमानण     

उत्पादन     

बजारीकरण     

कृिक/फामन/कम्पनी/कृिक समूह/सहकारी संस्थाको तफन बाट सही गनेको   

नाम:    

पद: 

दस्तखत:   न्मन्त : 

रष्टव्य: कार्नक्रमको प्रकृन्त अनुसार र्स ढाँचालाई आिार मानी सम्बन्धित कार्ानलर्ल े प्रस्ताव ढाँचा पररमाजनन गनन 

सके्नछ । 

 

 

 

 



 


