
अनुसूची-३४ 

(दफा ७ सँग सम्बन्धित) 
ननवेदनको ढााँचा 

श्रीमान ्प्रमुख ज्यू,       ममततिः ......................... 
.................................... (कायाालयको नाम),  

................................, लुन्म्बनी प्रदेश। 

विषयिः ....................... कायाक्रम संचालनको लागी प्रस्ताि सहितको तनिेदन सम्बधिमा 
। 

 

प्रस्तुत विषयमा तिँ कायाालयबाट ममतत ...............मा प्रकामशत भएको सूचना अनुसार 
....................................................... कायाक्रममा सिभागी िुन ईच्छुक भएकाले कायाालयल े
उल्लेख गरेका मापदण्ड र शतािरुको अधिनमा रिी कायाक्रम सञ् चालन गना तनम्न बमोन्िका 
आिश्यक कागिातिरू संलग्न गरी यो प्रस्ताि सहित तनिेदन पेश गरेका छु/छौं। 

संलग्न कागजातहरुः 
 

प्रस्तािकको तनिेदन छ छैन 
दताा/नविकरण भएको प्रमाण-पत्रको प्रततमलवप   
स्थायी लेखा नम्बर प्रमाण-पत्र तथा गत आधथाक िषाको कर चुक्ता प्रमाण-पत्रको प्रततमलवप    
कायाक्रम सञ्चालनको लाधग कायायोिना सहितको प्रस्ताि    
सम्बन्धित स्थानीय तिको सम्बन्धित शाखाको मसफाररस पत्र    
अनुदान माग गना गररएको संस्थाको तनणायको प्रततमलवप    
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रततमलवप   
अनुमातनत लागत रकम (तनमााण गररने पूिाािारको िकमा)   
िग्गा िनी दताा प्रमाण-पुिााको प्रततमलवप िा िग्गा भाडामा मलई कायाक्रम सञ् चालन 
गनेकोो िकमा (करार पत्र)  

  

माधथ उल्लेखखत वििरण तथा कागतपत्रिरु सहि सत्य छन।् विगत ततन िषा देखख प्रततफलमा आिाररत 
प्रोत्सािन अनुदान बािेक यसै प्रकृततको कामका लागी अनुदान मलएको छैन ।         
  
 

 तनिेदक                                  

                        दस्तखत : 
                           नाम : 

                           ठेगाना :                                                

                           सम्पका  नं.:                                                     

                           संस्थाको छाप 

 



 

अनुसूची–३६ 
(दफा ७ सँग सम्बन्धित) 

कार्यक्रमको संक्षिप्त व्र्ावसानर्क कार्यर्ोजनाको ढााँचा (कृषि तर्य ) 
कायाक्रमको नाम:              

न्िल्ला:                 गा.पा./न.पा./उप/मिा.न.पा.:                

िडा नं.:        टोल:                 गाउँ:                              सम्पका  निः 
कृषक/समुि/सिकारी/फमा/कम्पनीको नाम:                 

सम्पका  ब्यन्क्त िा सञ्चालकको नाम:                    सम्पका  नं (अतनिाया)…………… 

१. व्यिसायको पररचय: तपाईंले के कस्तो काम गना खोज्नु भएको िो ककन कसरी र कहिले 
गना खोज्नु भएको िो भधने कुरा लेख्नुिोस?्  

गना खोिेको कामिः 
ककन गनेिः 
कसरी गनेिः 
कहिले गनेिः 
२. उद्देश्यिरु :  मूख्यतया के उद्देश्यका लाधग अनुदान मलन चािनु भएको िो? 

क उत्पादन गने (  ) ख प्रशोिन गने (  ) ग बिाररकरण गने  (  ) घ अधय …………….(  ) 

३. कृवष व्यिसायमा अनभुि : अनुदान मलन चािनु भएको विषयमा तपाईसंग कतत िषा काम 
गरेको अनुभि छ ? ……………………..िषा 
४. व्यिसाय सञ् चालन गररने स्थानको सकं्षिप्त वििरण:  

…………………………. गापा/नपा ………………….. गाउँटोल …….. सदरमुकामबाट कतत टाढा छ? 
…………………………..  ककमम 

उक्त स्थानमा िाल लगाईएका प्रमुख बालीिरुिः   
१.                                         २.                               ३.     

सडकको पिँुचिः   पक्की सडक (   )   कच्ची सडक (   )   मौसमी सडक (   ) नभएको (   )    
 

५. व्यिसाय सञ् चालनका लाधग आिश्यक रिेका पूिाािारिरु: तपाईंले व्यिसाय सञ्चालन गना 
खोज्नु भएको ठाउँमा तनम्न सुवििािरु छन ्कक छैनन ्छन ्भने कस्ता छन?्  छ ( ) /छैन ( 
)। 

यहद छ भने मसचंार्ाको स्रोतिः कुलो..../ पोखरी..../बोररङ्ग...../अधय........... आहद।  

िषा भरी मसँधचत िते्रफल......  मौसमी िेत्रफल........ अमसँधचत िेत्रफल......   



भण्डारण सुवििा छ /छैन छ भने के िो? …………………………… 

 
 

यधत्र/उपकरणिः तपारं्ले के कस्ता कृवष यधत्र उपकरणिरुको प्रयोग गने गनुा भएको छ? 

यधत्र उपकरणिरुको नाम संख्या 
क.  

ख.  

ग.   

घ.  

अधय पूिाािार संरचनािरु के के छन? (उल्लेख गन)े         
पूिाािार संरचनािरु   ककमसम िमता 
क.   

ख.   

ग.    

                                  

६. तामलम सम्बधिी वििरण : तपाईंले अनुदान माग गनुाभएको विषयमा तामलम मलनु भएको 
छ कक छैन, छ भन ेकुन विषयमा कतत हदनको र कहिले कसल ेहदएको िो? प्रततमलवप सहित 
राख्नुिोस। 
क्र सं तामलमको विषय अिधि तामलम हदन े

तनकाय 

कैकफयत 

देखी सम्म 

      

7. सिकायामा सञ् चालन गररने प्रस्तावित कायायोिना वििरण: 
क्र.सं. कक्रयाकलापिरु पररमाण दर कूल लागत 

रु 
माग गरेको 
अनुदान 
रकम रु 

प्रस्तािकको 
साझेदारी 
रकम रु 

संपधन िुने 
समयािधि 

        
        
        
        

८. उत्पादन सामग्री तथा उत्पाहदत बाली/ िस्तुको बिार योिनािः 



उत्पादन 
सामग्रीको 
ककमसम  

खरीद 
गररने 
स्थान  

उत्पादन िुने 
बाली/बस्तुको 
नाम 

बबक्री 
गने 
स्थान 

अनुमातनत 
उत्पादन 
(पररमाण 
न्क्ि.) 

प्रचमलत 
विक्री मुल्य 

आम्दानी 
रू. 

बीउ        

विरुिा       

मल       

विषादी       

औिार 
/यधत्र 
उपकरण 

      

अधय       

 

९. प्रस्तावित व्यिसायमा संलग्न िुने कृषकिरुको वििरण (समूि/सिकारी/सममततको िकमा) 
क्र.स. नामथर ठेगाना खेती 

गररने 
बाली/बस्तु 

िेत्रफल 
(कठ्ठा/रोपनी) 

िस्तािर 

      

      

      

      

नोटिः यो तामलका अनुसारको वििरण राखी िैठकबाट तनणाय गरर पठाउने।  
1०.  प्रस्तावित योिना सञ्चालन पश्चात विक्री योग्य उत्पादन िुने िुधछ ? िुधछ ( )/िँुदैन ( 
) िा खेतत प्रणालीमा मात्र सुिार िुधछ ( ) ? विकक्र योग्य उत्पादन िुने भए पररमाण 
…………… न्क्ि. 

कृवष उपि विक्री सम्बधिी सम्झौतािः भएको ( )/नभएको ( ) (बबकक्र सम्झौता भए प्रततमलपी 
राख्ने) 
११. सञ् चालन िुने कायाक्रमबाट िातािरणमा नकारात्मक प्रभाि पछा ( )/पदैन  (  ) 

  पने भए प्रभाि धयतूनकरणका लाधग के गनुा िुधछ?.................................................. 

कायाक्रमबाट थप िुने रोिगारी श्रिृनािः 
• स्िरोिगार कतत िना? (आफ्नो घरको मात्र) ………………….. 

•स्थायी रोिगारी कतत िना? (आफ्नो घर पररिार बािेक)………………. 

•अस्थायी रोिगारी कतत िना? (आफ्नो घर पररिार बािेक)……………. 

१२. व्यिसाय हदगो िुने आिारिरूिः क.             ख.         ग. 



आिेदकको तफा बाट सिी गनेको नाम:    पद: 
दस्तखत: 
पदिः                                                      सम्पका  निः   

सस्थाको छाप 
 ममततिः  

द्रष्टव्य: कायाक्रमको प्रकृतत अनुसार यस ढाचँालाई आिार मानी सम्बन्धित कायाालयले कायायोिनाको ढाँचा  
थप/घट गरर पररमािान गरी तयार गना सक्नेछ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

अनुसुची-३८ 

(दफा ७ सँग सम्बन्धित) 
(मागमा आधारित कृषि/पशुपन्छी षवकास कार्यक्रम) 

कार्यक्रम माग ननवदेनको ढााँचा 
श्री प्रमुख ज्यू,          ममतत ................... 
कृवष  ................................,  

लुन्म्बनी प्रदेश, नेपाल 

 

विषयिः मागमा आिाररत कृवष/पशुपधछी विकास कायाक्रम माग गररएको बारे। 

 
 

प्रस्तुत विषयमा तँिा कायाालयबाट ममतत....................................... मा प्रकामशत गररएको 
सूचना अनुसार मागमा आधारित कृषि/पशुपन्छी षवकास कायाक्रममा सिभागी र्च्छुक भएकोले 
कायाक्रमको मापदण्ड मभत्र रिी कायाालयले उल्लखे गरेको शतािरुको अधिनमा रिी कायाक्रम 
सञ् चालन गना तनम्न बमोन्िका कागिातिरू यस ैपत्रसाथ संलग्न गरी यो कायाक्रम माग पेश 
गरेका छु/छौं। 

 

संलग्न कागजातहरुः 
प्रस्तािकको तनिेदन छ छैन 
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रततमलवप   
दताा/नविकरण भएको प्रमाण-पत्रको प्रततमलवप   
कायाक्रम सञ्चालनको लाधग कायायोिना सहितको प्रस्ताि    
सम्बन्धित स्थानीय तिको सम्बन्धित शाखाको मसफाररस पत्र    
िग्गा िनी दताा प्रमाण-पुिााको प्रततमलवप िा िग्गा भाडामा मलई कायाक्रम सञ् चालन 
गनेकोो िकमा (करार पत्र) 

  

अनुदान माग गना गररएको संस्थाको तनणायको प्रततमलवप   
अनुमातनत लागत रकम (तनमााण गररने पूिाािारको िकमा)   
अनुदानग्रािीले सोिी कायाको लाधग विगत तीन िषा मभत्र अनुदान रकम नपाएको स्ििःघोषणा 
पत्र ।                                                     

  

तनिेदक 
                                                    दस्तखत : 

                                                    नाम : 

                                                    ठेगाना :                                                

                                                    सम्पका  नं.:                                                     



                                                    संस्थाको छाप 

 


