
अनसुचूी-2 

(दफा ८ सगँ सम्बन्धित) 

न्नवेदनको ढाँचा 

श्री प्रमुख ज्यू,          न्मन्त 
................... 

कृन्ि ज्ञान केधर/एकककृत कृन्ि तथा पशपुधछी न्वकास कायाालय 

................................,  

प्रदेश न.ं ५, नेपाल 
 

न्वियः ........................................ कायाक्रममा सहभागी हुन 

प्रस्ताव पेश गरेको बारे । 
 

 

प्रस्तुत न्वियमा तँहा कायाालयबाट न्मन्त....................................... मा 

प्रकान्शत गररएको सूचना अनुसार 

.............................................................. कायाक्रममा 

सहभागी हुन ेयोग्यता पुगेकोले कायाक्रमको मापदण्ड न्भत्र रही कायाालयले उल्लेख गरेको शताहरुको अन्िनमा 

रही कायाक्रम सञ  ्चालन गना न्नम्न बमोन्िका कागिातहरू यसै पत्रसाथ संलग्न गरी यो प्रस्ताव पेश गरेका 

छु/छौं। 
 

सलंग्न कागिातहरुः 
1. प्रस्तावकको न्नवेदन  

2. समुह /सहकारी/न्निी कृन्ि फमा/कम्पनी हरुले न्नयमानुसार दताा भएको प्रमाण-पत्रको प्रन्तन्लन्प  

3. स्थायी लेखा नम्बर प्रमाण-पत्रको प्रन्तन्लन्प  

4. गत आर्थाक बिाको कर चुक्ता प्रमाण-पत्रको प्रन्तन्लन्प 

5. कायाक्रम सञ  ्चालनको लान्ग प्रस्ताव  

6. प्रस्तावकले कायाक्रमको लान्ग प्रस्ताव स्वीकृत गरी अनुदान माग गना गररएको न्नणायको प्रन्तन्लन्प 

7. प्रस्ताव पेश गनेको नागररकताको प्रन्तन्लन्प 

8. न्नमााण गररने पूवाािारको हकमा लागत अनुमान तथा नक्सा 

9. कायाक्रम सञ  ्चालनको लान्ग िग्गा िनी दताा प्रमाण-पुिााको प्रन्तन्लन्प वा िग्गा भाडामा न्लई कायाक्रम 

सञ  ्चालन गनाको लान्ग कन्म्तमा ....... विाको करार गररएको सम्झौता-पत्रको प्रन्तन्लन्प  

10. अनुदानग्राहीले सोही प्रकृन्तको कायाक्रममा न्वगत दईु विा न्भत्र अनुदान रकम दईु लाख वा सो भधदा बढी 

नपाएको स्वघोिणा पत्र पेश गनुापने।                                                 

      

न्नवेदक 

                                                    दस्तखत : 

                                                    नाम : 

                                                    ठेगाना :                                                

                                                    सम्पका न.ं:                                                     

                                                    संस्थाको छाप 
 

रष्टव्य: कायाक्रमको प्रकृन्त अनुसार यस ढाँचालाई आिार मानी सम्बन्धित कायाालयल े न्नवेदनको ढाँचा 

पररमािान गरी तयार गना सके्नछ । 



अनसुचूी–३ 

(दफा ८ सगँ सम्बन्धित) 
कायाक्रमको सनं्िप्त व्यवसान्यक कायायोिनाको ढाचँा 

कायाक्रमको नाम:             न्िल्ला:                 गा.पा./न.पा./उ.न.पा.:                

वडा नं.:                    टोल:                                 गाउँ: 

फमाको नाम:                सञ्चालकको नाम:                  मो.नं/ टे.नं.: 

१. व्यवसायको पररचय: 

२. उद्देश्यहरु : 

३. कृन्ि व्यवसायमा अनुभव: 

४. व्यवसाय सञ  ्चालन गररने स्थानको संन्िप्त न्ववरण: 

५. व्यवसाय सञ  ्चालनका लान्ग रहेका पूवाािारहरु : 

 ६. तान्लम सम्बधिी न्ववरण : 

7. सहकायामा सञ  ्चालन गररने प्रस्तान्वत काया न्ववरण: 

क्र.सं. काया न्ववरण पररमाण दर कूल लागत रु  
अनुदान रकम 

रु 

साझेदारी 

रकम रु 

संपन्न हुने 

समयावन्ि 

        

        

        

 

8. सञ  ्चालन हुने कायाक्रमको वातावरणीय उपयुक्तता (प्रभाव पाने वा नपाने) 

9. उत्पाकदत वस्तुको बिार योिनाः 

10. थप आिारहरुः 

उपलब्ि िग्गाको िेत्रफल ....................... 

कायाक्रमको स्पष्टता ................................ 

                         अपेन्ित वार्िाक प्रन्तफल 

कायायोिना पेश गने: 

फमा/कृिकको नाम :       सम्पका नम्वर: 

ठेगाना: न्िल्ला ........ गाउँपान्लका/नगरपान्लका/ उप महानगरपान्लका ... /वाडा न. .... टोल ... 

फमा सञ  ्चालन गररने स्थान: 

फमा/कृिकको तफा बाट सही गनेको  

नाम:    पद: 

दस्तखत: 

पदः 

न्मन्त 

रष्टव्य: कायाक्रमको प्रकृन्त अनुसार यस ढाँचालाई आिार मानी सम्बन्धित कायाालयल ेकायायोिनाको ढाँचा 

पररमािान गरी तयार गना सके्नछ । 



 


