
अनसूुची -१ 

(दपा ७ को उऩदपा (२)सॊग सम्फन्धधत ) 

१. कृषष तथा ऩश ुअध्ममन गयेका मवुाराई उद्यभशीरता षवकास कामयक्रभ को प्राप्त गनयका रागग ददईने आवेदन ऩत्रको 
ढाॉचा) 

श्रीभान प्रभखु ज्मू  

कृषष ऻान केधर,दाङ्ग 

षवषम: कृषष तथा ऩश ुअध्ममन गयेका मवुाराई उद्यभशीरता षवकास कामयक्रभका रागग अनदुान सहमोग सम्फधधभा । 

भ/हागभ .................................न्जल्रा ................................उ.भ.न.ऩा/न.ऩा/गा.ऩा ...........................वडा 
न..... अधतगयत ................स्थानभा ...........................................................कामयक्रभ सॊचारन गने रक्ष्म यहेकोरे 
सो कामयका रागग अनभुागनत रागत यकभको रु.....................भध्म रु................. भेयो/हाम्रो आफ्नै तपय फाट व्महोयी 
फाॉकी यकभ रु ..........................अनदुान ऩाउने व्मवस्थाका रागग तऩगसर फभोन्जभका कागजातहरु सॊरग्न याखी मो 
आवेदन ऩेश गदयछु/गयेका छौ  ।   

तऩगसर 

 प्रस्तावकको नेऩारी नागरयकताको प्रगतगरषऩ  

 सम्फन्धधत षवषम ऩढेको धमूनतभ शैन्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्रको छामाॉप्रगत  

 आवेदकको कृषष ऺेत्रभा कामय गयेको (अनबुव) कागजऩत्रको छामाॉप्रगत 

 सम्फन्धधत उ .भ.न.ऩा/न.ऩा/गा.ऩा को कृषष शाखाफाट कामयक्रभ सॊचारन गरयने स्थानभा बौगतक ऩूवायधायहरु 
(सडक,ऩागन, गफजरुी आदद) उऩरब्धता य स्थानीम तहको प्राथगभकता ऺेत्रभा यहेको व्मवहोयाको  गसपारयस ऩत्र 

 सम्फन्धधत कृषष ऻान केधर /षवऻ केधरफाट कामयक्रभ सॊचारन गरयने स्थान प्राषवगधक रुऩभा उऩमकु्त यहेको 
व्मवहोयाको  गसपारयस ऩत्र 

 जग्गाको जग्गाधनी प्रभाण ऩजुाय  वा गरजभा गरएको बए १० वषयको सम्झौता ऩत्र य सम्फन्धधत जग्गाधनी 
प्रभाणऩजुायको छामाॉप्रगत  

 प्रस्तावको कन्म्तभा १० वषय सम्भ व्मवसाम सॊचारन गने अनसूुची-२ फभोन्जभको प्रगतफद्धता ऩत्र  

 आवेदक कुनै ऩगन सयकायी /गैयसयकायी तथा शैन्ऺक ऺेत्रभा स्थामी रुऩभा नोकयी नगयेको व्महोया खलु्ने 
स्व:घोषणा ऩत्र 

 प्रस्तावकरे  व्महोनुय ऩने यकभ नगत भौज्दात यहेको प्रभाण (फैंक स्टेटभेधट) वा रगानी श्रोतको आधाय  
(नोट: भागथ उल्रेन्खत कागजात सॊरग्न नयहेको खण्डभा त्मस्ता प्रस्तावहरु भलु्माॊकनको रागग अगाडी फढाइने 
छैन )  

                                           गनवेदकको नाभ :                                          
 दस्तखत: 
 ठेगाना :  

 सम्ऩकय  न.  
 



१.२ कृषष तथा ऩश ुअध्ममन गयेका मवुाराई उद्यभशीरता षवकास कामयक्रभको सॊन्ऺप्त कामयमोजना  
खण्ड क  

आमोजना प्रस्तावको ढाॉचा  
आवेदकको षववयण  
 

नाभ थय 
 

 

स्थामी ठेगाना 
 

 

सम्ऩकय  न. 
 

 

इभेर ठेगाना  
 

 

प्रस्ताषवत आमोजनाको नाभ  
 

 

अध्ममन सॊस्थाको नाभ  
 

 

भूर षवषम  
 

 

प्रस्ताषवत आमोजनाको कूर रागत रु  
 

 

कृषष ऻान केधरफाट भाग गरयएको  यकभ रु  
 

 

सम्फन्धधत व्मन्क्तरे व्महोने यकभ रु. 
 

 

 

ख) प्रस्ताषवत आमोजनाको षववयण  

१.आमोजनाको नाभ: 

२.आमोजनाको उदेश्म: 

क) 

ख) 

ग) 

३.आमोजनाको सायाॊस (२०० शब्दभा ): 

 

 

४. आमोजनाको ऩरयचम (introduction):  



५. व्मवसाषमक मोजना (Business Plan) (प्रस्तावकको प्राषवगधक ऩऺ, कच्चा ऩदाथय, उत्ऩादन मोजना,प्रसोधन मोजना, फजायीकयण ऩऺ,  

व्मवस्थाऩकीम ऩ ,ऺ षवतीम ऩऺ (रागत राब अनऩुात): 

६.आमोजना कामयधवमनको ऩद्धगत: 

७. आमोजना सॊचारन हनुे स्थान य ऩूवायधाय (सडक, षवजरुी , गसचाई, ऩानी  आदद: 

८.राबान्धवत वगय (Beneficaries): 

९.आमोजनाको सम्बाषवत जोन्खभ तथा धमूनीकयणका उऩामहरु : 

१०. आमोजनाको भाऩन मोग्म अऩेन्ऺत उऩरन्ब्ध (ऺेत्र  षवस्ताय, उत्ऩादन, उत्ऩादकत्व, आम्दानी, प्रषवगध हस्ताधतयण य प्रसाय 

(Measurable output of the project): 

११. प्रस्ताषवत आमोजनाका गगतषवगधको कामयतागरका: 

१२.ददगोऩनाको सम्बावना: 

१३.आगथयक प्रस्तावना: 

(ग) आमोजनाको स्थरको ऺेत्रपर य स्वागभत्व 
आमोजनाको रागत रु.: 
गस.न. 
 

षक्रमाकराऩ  
 

रागत षववयण  
इकाई ऩरयभाण दय  जम्भा  अनदुान रु  आवेदकरे 

व्महोने  

        

        

क) ऩुॉजीगत        

        

        

ख) चार ु       

        

        

जम्भा रु .       

 

                

स्व:घोषणा (DECLARATION) 

भ मसै भापय त प्रभान्णत गछुय षक भागथ उल्रेन्खत षववयणहरु सषह छ।भैरे मस कामायरमभापय त कृषष तथा ऩश ुअध्ममन गयेका 
मवुाराई उद्यभशीरता षवकास कामयक्रभका रागग अनदुान सहमोग कामयक्रभको उदेश्म ऩढेको य फझेुको छु य सफै सधदबयभा सोषह 
अनसुायको कामय गनेछु ।भ आमोजनाको फैऻागनक आचयणको रागग न्जम्भेवायी स्वीकाय गनय सहभत छु ।मदद मस प्रस्तावको रागग 
भराई अनदुान ददईधछ बन,े भ कामयमोजना अनरुुऩ कामयक्रभ सॊचारन गयी प्रगगत प्रगतवेदन य प्रभान्णत षवत्तीम षववयणहरु य कामय 
सम्ऩन्न प्रगतवेदन ऩेश गनेछु। सो कामयक्रभका रागग चार ुआ.व. य षवगत २ आ.व. गबत्र अधम कुनै श्रोतफाट सोषह प्रमोजनका रागग  
अनदुान नगरएको स्व:घोषणा गदयछु/गदयछौं ।उऩमकु्त फभोन्जभको षववयणहरु भैरे जाने-फझेुसम्भ सषह छ ।झटुो ठहरयएभा गनवेदन 
स्वत: खायेज बइ काननु फभोन्जभ सॉहरुा/फझुाॉउरा । 

साऺी: 
दस्तखत:  

नाभ : 
ऩद : 

गनवेदक:  

दस्तखत:  

नाभ : 
ऩद : 



१.३ कृषष तथा ऩश ुअध्ममन गयेका मवुाराई उद्यभशीरता षवकास कामयक्रभको रागग स्थानीम तहरे उऩरब्ध गयाउने गसपारयस ऩत्र  

 

श्रीभान प्रभखु ज्मू  

कृषष ऻान केधर,दाङ्ग 

षवषम: गसपारयस  सम्फधधभा । 

ताॉहा कामायरमको गभगत २०७७/१०/२१ को  गोयऺ याषिम दैगनक ऩगत्रकाभा प्रकाशन बएको सूचना 
..............................भा..................न्जल्रा..................................................(गा.ऩा/न.ऩा/उ.भ.न.ऩा)..............
..................टोर  न्स्थत ..................वडा नम्फय .......................उधभी 
..................................................गनयका रागकेो हदुाॉ उक्त स्थानभा सॊचारन गनयको रागग ताॉहा कामायरमभा प्रस्ताव 
ऩेश बएको कामयक्रभ मस ........................................ (गा.ऩा/न.ऩा/उ.भ.न.ऩा) को प्राथगभकता ऺेत्रभा ऩयेको य 
कामयक्रभ गनय गसॊचाई सगुफधा, षवद्यतु तथा अधम ऩूवायधाय बएकारे गसपारयस गरयएको व्महोया अनयुोध गदयछु  । 

 

अनसूुची -२ 

(दपा ७ को उऩदपा(२)सॊग सम्फन्धधत ) 
प्रगतवद्धता ऩत्रको ढाॉचा   

कृषष ऻान केधर,दाङ्गको गभगत २०७७/१०/२१ को प्रकान्शत सूचना अनसुाय कृषष तथा ऩश ुअध्ममन गयेका मवुाराई 
उद्यभशीरता षवकास कामयक्रभको रागग अनदुान सॊचारन प्राप्त गनय ईच्छुक बई सो कामयक्रभभा सहबागगताका रागग कामय 
मोजना सषहतको आवेदन ऩेश गयेको छु/छौं ।उक्त कामयक्रभभा छनौट बएभा कामय मोजनाभा उल्रेख बए फभोन्जभको कामय 
गने गयी घटीभा .............वषयसम्भ गनयधतयता ददनेछु/ददनेछौं । कामयमोजना अनसुायको कामय नगयेभा वा .......वषय बधदा 
अगावै सो कामयहरु फधद गयेभा कृषष ऻान केधर ,दाङ्गको अनदुान षपताय गनेछु/गनेछौँ।अधमथा प्रचगरत ऐन काननु फभोन्जभ 
सॉहरुा/फझुाॉउरा ।साथै प्रस्ताषवत कामयहरुका रागग अधम कुनै गनकामफाट आगथयक सहमोग प्राप्त नगयेको व्महोया सभेत 
अनयुोध गदयछु/गदयछौं । 

    इगत सम्फत २०७७ सार .........गते.........योज शबुभ।       

नाभ: 
ठेगाना:   

दस्तखत:  

गभगत  : 
सॊस्थाको छाऩ : 

 

 दाॉमा फाॉमा  


