
अनुसचूी -१ 

(दफा ७ को उपदफा (२)संग सम्बिन्धत ) 

१. कृ�ष तथा पश ु अध्ययन गरेका युवालाई उद्यमशीलता �वकास कायर्क्रमको प्राप्त गनर्का ला�ग �दईने आवेदन 

पत्रको ढाँचा) 

श्रीमान प्रमुख ज्यू  

कृ�ष �ान केन्द्र,दाङ्ग 

�वषय: कृ�ष तथा पश ुअध्ययन गरेका युवालाई उद्यमशीलता �वकास कायर्क्रमका ला�ग अनुदान सहयोग सम्बन्धमा । 

म/हा�म .................................िजल्ला ................................उ.म.न.पा/न.पा/गा.पा ...........................वडा न..... 

अन्तगर्त ................स्थानमा ...........................................................कायर्क्रम संचालन गन� ल�य रहेकोले सो 

कायर्का ला�ग अनुमा�नत लागत रकमको रु.....................मध्य रु................. मेरो/हाम्रो आफ्नै तफर् बाट व्यहोर� बाँक� 

रकम रु ..........................अनुदान पाउने व्यवस्थाका ला�ग तप�सल बमोिजमका कागजातहरु संलग्न राखी यो आवेदन 

पेश गदर्छु/गरेका छौ  ।   

तप�सल 

• प्रस्तावकको नेपाल� नाग�रकताको प्र�त�ल�प  

• सम्बिन्धत �वषय पढेको न्यूनतम श�ै�क योग्यताको प्रमाणपत्रको छायाँप्र�त  

• आवेदकको कृ�ष �ेत्रमा कायर् गरेको (अनुभव) कागजपत्रको छायाँप्र�त 

• सम्बिन्धत उ .म.न.पा/न.पा/गा.पा को कृ�ष शाखाबाट कायर्क्रम संचालन ग�रने स्थानमा भौ�तक पूवार्धारहरु 

(सडक,पा�न, �बजलु� आ�द) उपलब्धता र स्थानीय तहको प्राथ�मकता �ेत्रमा रहेको व्यवहोराको  �सफा�रस पत्र 

• सम्बिन्धत कृ�ष �ान केन्द्र/�व� केन्द्रबाट कायर्क्रम संचालन ग�रने स्थान प्रा�व�धक रुपमा उपयुक्त रहेको 

व्यवहोराको  �सफा�रस पत्र 

• जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुजार्  वा �लजमा �लएको भए १० वषर्को सम्झौता पत्र र सम्बिन्धत जग्गाधनी 

प्रमाणपुजार्को छायाँप्र�त  

• प्रस्तावको किम्तमा १० वषर् सम्म व्यवसाय संचालन गन� अनसुूची-२ बमोिजमको प्र�तबद्धता पत्र  

• आवेदक कुनै प�न सरकार� /गैरसरकार� तथा शै��क �ेत्रमा स्थायी रुपमा नोकर� नगरेको व्यहोरा खुल्ने 

स्व:घोषणा पत्र 

• प्रस्तावकले  व्यहोनुर् पन� रकम नगत मौज्दात रहेको प्रमाण (ब�क स्टेटमेन्ट) वा लगानी श्रोतको आधार  

(नोट: मा�थ उल्ले�खत कागजात संलग्न नरहेको खण्डमा त्यस्ता प्रस्तावहरु मुल्यांकनको ला�ग अगाडी बढाइने 
छैन )  

                                           �नवेदकको नाम :                                          

 दस्तखत: 

 ठेगाना :  

 सम्पकर्  न.  

 



१.२ कृ�ष तथा पश ुअध्ययन गरेका युवालाई उद्यमशीलता �वकास कायर्क्रमको सं��प्त कायर्योजना  

खण्ड क  

आयोजना प्रस्तावको ढाँचा  

आवेदकको �ववरण  
 
नाम थर 
 

 

स्थायी ठेगाना 
 

 

सम्पकर्  न. 
 

 

इमेल ठेगाना  

 

 

प्रस्ता�वत आयोजनाको नाम  

 

 

अध्ययन संस्थाको नाम  

 

 

मूल �वषय  

 

 

प्रस्ता�वत आयोजनाको कूल लागत रु  

 

 

कृ�ष �ान केन्द्रबाट माग ग�रएको  रकम रु  

 

 

सम्बिन्धत व्यिक्तले व्यहोन� रकम रु. 
 

 

 

ख) प्रस्ता�वत आयोजनाको �ववरण  

१.आयोजनाको नाम: 

२.आयोजनाको उदेश्य: 

क) 

ख) 

ग) 

३.आयोजनाको सारांस (२०० शब्दमा ): 

 

 

४. आयोजनाको प�रचय (introduction):  



५. व्यवसा�यक योजना (Business Plan) (प्रस्तावकको प्रा�व�धक प�, कच्चा पदाथर्, उत्पादन योजना,प्रसोधन योजना, बजार�करण 

प�,  व्यवस्थापक�य प�, �वतीय प� (लागत लाभ अनुपात): 

६.आयोजना कायर्न्वयनको पद्ध�त: 

७. आयोजना संचालन हुने स्थान र पूवार्धार (सडक, �वजलु� , �सचाई, पानी  आ�द: 

८.लाभािन्वत वगर् (Beneficaries): 

९.आयोजनाको सम्भा�वत जो�खम तथा न्यूनीकरणका उपायहरु : 

१०. आयोजनाको मापन योग्य अपे��त उपलिब्ध (�ेत्र  �वस्तार, उत्पादन, उत्पादकत्व, आम्दानी, प्र�व�ध हस्तान्तरण र प्रसार 

(Measurable output of the project): 

११. प्रस्ता�वत आयोजनाका ग�त�व�धको कायर्ता�लका: 

१२.�दगोपनाको सम्भावना: 

१३.आ�थर्क प्रस्तावना: 

(ग) आयोजनाको स्थलको �ेत्रफल र स्वा�मत्व 

आयोजनाको लागत रु.: 
�स.न. 
 

�क्रयाकलाप  
 

लागत �ववरण  

इकाई प�रमाण दर  जम्मा  अनुदान रु  आवेदकले 
व्यहोन�  

        
        
क) पुँजीगत        

        

        

ख) चालु        

        

        

जम्मा रु .       

 
                

स्व:घोषणा (DECLARATION) 

म यसै माफर् त प्रमा�णत गछुर् �क मा�थ उल्ले�खत �ववरणहरु स�ह छ।मलेै यस कायार्लयमाफर् त कृ�ष तथा पश ुअध्ययन गरेका 

युवालाई उद्यमशीलता �वकास कायर्क्रमका ला�ग अनुदान सहयोग कायर्क्रमको उदेश्य पढेको र बुझेको छु र सबै सन्दभर्मा सो�ह 

अनुसारको कायर् गन�छु ।म आयोजनाको बै�ा�नक आचरणको ला�ग िजम्मेवार� स्वीकार गनर् सहमत छु ।य�द यस प्रस्तावको 

ला�ग मलाई अनुदान �दईन्छ भने, म कायर्योजना अनुरुप कायर्क्रम संचालन गर� प्रग�त प्र�तवेदन र प्रमा�णत �व�ीय �ववरणहरु 

र कायर् सम्पन्न प्र�तवेदन पेश गन�छु। सो कायर्क्रमका ला�ग चालु आ.व. र �वगत २ आ.व. �भत्र अन्य कुनै श्रोतबाट सो�ह 

प्रयोजनका ला�ग  अनुदान न�लएको स्व:घोषणा गदर्छु/गदर्छ� ।उपयुक्त बमोिजमको �ववरणहरु मैले जाने-बुझेसम्म स�ह छ ।झुटो 

ठह�रएमा �नवेदन स्वत: खारेज भइ कानुन बमोिजम सँहुला/बुझाँउला । 

सा�ी: 

दस्तखत:  

नाम : 

पद : 

�नवेदक:  

दस्तखत:  

नाम : 

पद : 



१.३ कृ�ष तथा पश ुअध्ययन गरेका युवालाई उद्यमशीलता �वकास कायर्क्रमको ला�ग स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने �सफा�रस 

पत्र  
 

श्रीमान प्रमुख ज्यू  

कृ�ष �ान केन्द्र,दाङ्ग 

�वषय: �सफा�रस  सम्बन्धमा । 

ताँहा कायार्लयको �म�त…………………………….. को  ………………………..प�त्रकामा प्रकाशन भएको सूचना 

..............................मा..................िजल्ला..................................................(गा.पा/न.पा/उ.म.न.पा).........................

.......टोल  िस्थत ..................वडा नम्बर .......................उधमी ..................................................गनर्का लागेको 

हुदाँ उक्त स्थानमा संचालन गनर्को ला�ग ताँहा कायार्लयमा प्रस्ताव पेश भएको कायर्क्रम यस 

........................................ (गा.पा/न.पा/उ.म.न.पा) को प्राथ�मकता �ेत्रमा परेको र कायर्क्रम गनर् �सचंाई सु�बधा, 

�वद्युत तथा अन्य पूवार्धार भएकाले �सफा�रस ग�रएको व्यहोरा अनुरोध गदर्छु  । 

 

अनुसूची -२ 

(दफा ७ को उपदफा(२)संग सम्बिन्धत ) 

प्र�तवद्धता पत्रको ढाँचा   

कृ�ष �ान केन्द्र,दाङ्गको �म�त …………………………………. प्रका�शत सचूना अनसुार कृ�ष तथा पश ुअध्ययन गरेका युवालाई 

उद्यमशीलता �वकास कायर्क्रमको ला�ग अनुदान संचालन प्राप्त गनर् ईच्छुक भई सो कायर्क्रममा सहभा�गताका ला�ग 

कायर् योजना स�हतको आवेदन पेश गरेको छु/छ� ।उक्त कायर्क्रममा छनौट भएमा कायर् योजनामा उल्लेख भए 

बमोिजमको कायर् गन� गर� घट�मा .............वषर्सम्म �नरन्तरता �दनेछु/�दनेछ� । कायर्योजना अनुसारको कायर् नगरेमा 

वा .......वषर् भन्दा अगावै सो कायर्हरु बन्द गरेमा कृ�ष �ान केन्द्र ,दाङ्गको अनुदान �फतार् गन�छु/गन�छ�।अन्यथा 

प्रच�लत ऐन कानुन बमोिजम सँहुला/बुझाँउला ।साथै प्रस्ता�वत कायर्हरुका ला�ग अन्य कुनै �नकायबाट आ�थर्क सहयोग 

प्राप्त नगरेको व्यहोरा समेत अनरुोध गदर्छु/गदर्छ� । 

    इ�त सम्बत २०७… साल .........गत.े........रोज शुभम।       

नाम: 

ठेगाना:   

दस्तखत:  

�म�त  : 

संस्थाको छाप : 
 

 दायँा बायँा  


