
निवेदिको ढााँचा 
श्रीमाि ्प्रमखुज्यू,             नमन िः ......................... 
.................................... (कायाालयको िाम),  

................................, लमु्बििी प्रदेश। 

ववषयिः ....................... कायाक्रम संचालिको लागी प्रस्त ाव सवत को निवेदि सबिन्धमा। 

 

प्रस्त  ु ववषयमा कृवष  था भनूम व्यवस्तथा मन्रालय, मकुाम:िटुवलिाट नमन  ...............  मा प्रकाम्श  
भएको सूचिा अिसुार ....................................................... कायाक्रममा सतभागी तिु ईच्छुक 
भएकाले मन्रालयले उल्लेख गरेका मापदण्ड र श ातरुको अनधिमा रती कायाक्रम सञ् चालि गिा निबि 
िमोम्िका आवश्यक कागिा तरू संलग्ि गरी यो प्रस्त ाव सवत  निवेदि पेश गरेका छु/छौं। 

संलग्ि  कागिा तरूिः 
1. आनधकाररक निकायमा द ाा/िववकरण भएको प्रमाण-परको प्रन नलवप । 

2. स्तथायी लेखा िबिर प्रमाण-पर, ग  आनथाक वषाको कर चकु्ता प्रमाण-पर/extension letter र लेखा 
परीक्षण प्रन वेदिको प्रन नलवप। 

3. व्यावसावयक कायायोििा सवत को प्रस्त ाव (मन्रालयको वेभसाइटमा उल्लेख भए िमोम्िमको ढााँचामा)। 

4. व्यवसायको व्यावसावयक वववरण (मन्रालयको वेभसाइटमा उल्लेख भए िमोम्िमको ढााँचामा)। 

5. सबिम्न्ध  स्तथािीय  तको कृवष वा पशपुन्छी शाखा वा सबिम्न्ध  म्िल्लाम्स्तथ  कृवष वा पश ुसेवा तेिे 
कायाालयिाट नसफाररस पर। 

6. अिदुाि माग गिा गररएको संस्तथाको निणायको प्रन नलवप। 

7. प्रस्त ाव पेश गिेको िागररक ाको प्रन नलवप।(नििी फमा/कबपिी वा संस्तथाको तकमा) 
8. ववग  १० िषामा कुिै पनि निकायिाट ट्रयाक्टर िातेक ढुवािी साधि कृवष कायाको लानग अिदुािमा 

प्राप्त िगरेको व्यतोराको स्तवघोषणा पर 

 
 

           निवेदक                                                      
     दस्त ख  :                           

                                                            िाम :                           

                                                             ठेगािा :                                                                           

                                                               सबपका  िं.:                                                                                

           संस्तथाको िाम र छाप: 
                          



 

कायाक्रमको संम्क्षप्त व्यावसावयक कायायोििाको ढााँचा  

कायाक्रमको िाम:              

म्िल्ला:                 गा.पा./ि.पा./उप/मता.ि.पा.:                

वडा िं.:        टोल:                 गाउाँ:                              सबपका  ििः 
कृषक/समतु/सतकारी/फमा/कबपिीको िाम:                 

सबपका  ब्यम्क्त वा सञ्चालकको िाम:                    सबपका  िं (अनिवाया)…………… 

१. व्यवसायको पररचय: ...................................................................................... 
२. उदे्दश्यतरु : (क) कृवषिन्य उत्पादि/ििारीकरण (ख) प्रशोनध  िाली िस्त  ुििारीकरण (ग) 
पशिुन्य उत्पादि/ििारीकरण  (घ) अन्य ……………. 

३. कृवष व्यवसायमा अिभुव : ……………………..वषा 
४. व्यवसाय सञ् चालि गररिे स्तथािको संम्क्षप्त वववरण:  

…………………………. गा.पा./ि.पा./उ.म.ि.पा. ………………….. गाउाँ/टोल ……...... सदरमकुामिाट कन  
टाढा छ? …………………………..  वक.नम. 
उक्त स्तथािमा ताल लगाइएका प्रमखु िालीतरु वा भएका पश ुचौपाया   
१.  .........                                       २............                    ३...............     

सडकको पतुाँचिः   पक्की सडक (   )   कच्ची सडक (   )   मौसमी सडक (   ) िभएको (   )    
 

५. व्यवसाय सञ् चालिका लानग आवश्यक रतेका पूवााधारतरु:  

भण्डारण सवुवधा छ /छैि छ भिे के तो? …………………………… 

6. यन्र/उपकरणिः  पाइंले के कस्त ा कृवष यन्र उपकरणतरुको प्रयोग गिे गिुा भएको छ? 

यन्र उपकरणतरुको िाम संख्या 
क.  

ख.  

ग.   

घ.  

अन्य पूवााधार संरचिातरु के के छि? (उल्लेख गिे)         
पूवााधार संरचिातरु   वकनसम क्षम ा 
क.   

ख.   

ग.    

                 



                  

7. कृवष एबिलेुन्स खररद गररिे भए प्रस्त ावव  कायायोििा वववरण: 
प्रस्त ावव  

अिमुानि  दर 
कूल लाग  रु माग गरेको 

अिदुाि रकम रु 
प्रस्त ावकको 

साझेदारी रकम रु 
संपन्न तिुे समयावनध 

     

८. उत्पादि सामग्री  था उत्पादद  िाली/िस्त कुो ििार योििािः 
उत्पादि 
सामग्रीको 
वकनसम  

खरी
द 
गरर
िे 
स्तथा
ि  

उत्पादि 
तिुे 
िाली/ि
स्त कुो 
िाम 

खे ी गररिे 
िाली/िस्त कुो 
क्षेरफल वा संख्या 
(कठ्ठा/रोपिी/गोटा) 
(खे ी गररिे 
िग्गाको तकमा 
िग्गाधिी 
प्रमाणपरको 
प्रन नलवप वा भाडाको 
सबझौ ा) 

निक्री 
गिे 
स्तथाि 

अिमुानि  
उत्पादि 
(पररमाण 
म्क्व./टि/
संख्या/नल) 

प्रचनल  
ववक्री 
मलु्य 

आबदािी 
रू. 

िीउ/निरुवा
/िेिाा/िश् ल  

       

मल        

ववषादी        

औिार 
/यन्र 
उपकरण 

       

पशिुन्य 
उत्पादि 
सामग्री  

       

       

       

अन्य        

 

९. प्रस्त ावव  व्यवसायमा संलग्ि तिुे कृषकतरुको वववरण (समूत/सतकारी तकमा) 
क्र.स. िामथर ठेगािा खे ी गररिे 

िाली/िस्त  ु

क्षेरफल 
(कठ्ठा/रोपिी) 

तस्त ाक्षर 

      



      

      

      

1०.  प्रस्त ावव  योििा सञ्चालि पश्चा  ववक्री योग्य उत्पादि तनु्छ ? तनु्छ ( ) / तुाँदैि ( ) वा 
खेन  प्रणालीमा मार सधुार तनु्छ ( )? वववक्र योग्य उत्पादि तिुे भए पररमाण …………… 
म्क्व./संख्या 

कृवष उपि ववक्री सबिन्धी सबझौ ािः भएको ( )/िभएको ( ) (निवक्र सबझौ ा भए प्रन नलपी राख्न े

११. सञ् चालि तिुे कायाक्रमिाट वा ावरणमा िकारात्मक प्रभाव पछा ( )/पदैि  (  ) 

  पिे भए प्रभाव न्यूनिकरणका लानग के गिुा तनु्छ?.................................................. 

कायाक्रमिाट थप तिुे रोिगारी शृ्रििािः........................................... 
• स्तवरोिगार कन  ििा? (आफ्िो घरको मार) ………………….. 

•स्तथायी रोिगारी कन  ििा? (आफ्िो घर पररवार िातेक)………………. 

१२. व्यवसाय ददगो तिुे आधारतरूिः  

क. ....................... 
ख. ....................... 
ग. ....................... 

 

 
 

 

 

 

  

कायायोििा पेश गिे: 
िाम: .......................   पद: 
दस्त ख : ....................... 
पदिः ....................... 
सबपका  िं........................ 
नमन िः ....................... 
संस्तथाको छापिः ....................... 

 



व्यावसावयक वववरणको ढााँचा 

आवेदकको संस्तथाको िामिः  

.................................... 
ठेगािािः  

................................... 
सबपका  िं. 
........................................... 

 

वववरण उत्पादि/ििारीकरण वववरण इकाई कैवफय  
1.वाली वस्त  ु उत्पादि 
 था कारोवारको अवस्तथा  
(िालीवस्त कुो उत्पादिको 
पररमाण  था अन्य अवस्तथा 
िारे खलु्िे गरी सबिम्न्ध   
स्तथािीय  तको कृवष वा 
पशपुन्छी शाखा वा  
म्िल्लाम्स्तथ  कृवष वा पश ु
सेवा तेिे कायाालयिाट 
नसफाररस पर सबिम्न्ध  
संस्तथाको लेखापरीक्षण 
प्रन वेदिको आधारमा) 

क.  कब ीमा वावषाक 
१०० मे.टि 
खाद्यान्न िातेकका 
कृवषिन्य  उत्पादि 
भएको तिुपुिे। 

 मेवट्रक टि  

ख. न्यूि म औष  
१००० नल. दैनिक 
दधु उत्पादि  था 
संकलि गरी 
ििारीकरण गरेको 
तिुपुिे। 

 नल. 

ग. कब ीमा वावषाक 
२५ मे.टि माछा 
उत्पादि  था 
ििारीकरण 
गरेको। 

 मेवट्रक टि  

घ. न्यूि म औष  ्
२०० के. िी. 
दैनिक मास ु वा 
म्िउाँदो पश ु ढुवािी 
 था ििारीकरण 
गरेको तिुपुिे। 

 के.िी.  



वववरण उत्पादि/ििारीकरण वववरण इकाई कैवफय  
2.आवेदक संस्तथामा संलग्ि 
कृषकतरुको  संख्या  

(सबिम्न्ध  स्तथािीय  तको 
कृवष वा पशपुन्छी शाखा 
वा म्िल्ला म्स्तथ  कृवष वा 
पश ुसेवा तेिे कायाालयिाट 
नसफाररस पर।)  

 नििी वा कबपिी वा 
संस्तथा वा समतु वा 
सतकारीमा आवद्ध 
कृषकतरुको संख्या 

 ििा  

३. स्रो  सनुिश्च  ा 
(सनुिश् च  ाको आधार 
सवत को कागिा तरु: िैंक 
स्तटेटमेन्ट, लगािी श्रो , 
स्तवीकृ  ऋण आदद पेश 
गिुापिे) 

आवदेकले यस 
कायाक्रममा लगािी गिा 
सक्िे आधारतरू 

िगद मौज्यादिाट  रकम रु.  
शेयर लगािीिाट   रकम रु.  
अन्य (ररण अन्य)  रकम रु.  

४.व्यवसावयक ा 
(व्यवसावयक ा खलु् िे 
कागिा : लेखापरीक्षण 
प्रन वेदि लगाय  अन्य 
कागिा  पेश गिुापिे) 

वावषाक कारोवार  
(कृवषको तकमा वावषाक 
3० लाख भन्दा धेरै   
(पशपुन्छीको तकमा २ 
करोड भन्दा धेरै) 

 रकम रु.  

५.ददगोपिा 
(कायार  कमाचारी रतेको 
खलु् ि े कागिा तरु: नियमु्क्त 
पर, ताम्िरी अनभलेख 
लगाय  अन्य पेश गिुापिे) 

नियनम  रोिगारी  
प्रदाि गरररतेको संस्तथा 

 ििा  

६. सडकको अवस्तथा 
(कलर फोटो लगाय का 
अन्य कागिा  पेश 
गिुापिे) 

सडक सवुवधा 
(कच्ची वा पक् की वा 
भए िभएको खलुाउि े

   

७.समावेम्श ा 
(समावेम्श ा खलु्िे 
कागिा तरु) 

संस्तथामा मवतला 
सतभागी संख्या 

 सतभानग ा 
मवतलाको 
प्रन श  

 



वववरण उत्पादि/ििारीकरण वववरण इकाई कैवफय  
८.सबिम्न्ध  व्यवसायको 
अनभलेख व्यवस्तथापि 

सबिम्न्ध  स्तथािीय  तको 
कृवष वा पशपुन्छी शाखा 
वा म्िल्लाम्स्तथ  कृवष वा 
पश ुकायाालयिाट नसफाररस 
पर 

 अनभलेख व्यवस्तथािको 
अवस्तथा (भएको  
आाँम्शक भएका 
िभएको वा कमिोर) 

  

 
  

९.िाली  था पशपुन्छी 
वीमा 
(िीमा लेख  था अन्य  
कागिा  पेश गिुापिे) 

वीमा लेख संलग्ि 
भएको/िभएको वा 
आंनगक भएको खलुाउि े

   

१०.उत्पादद  वस्त कुो 
ििार योििा 
(ििार योििा खलु्िे 
कागिा तरु पेश गिुापिे) 

उत्पादद  वस्त तुरुको 
ििारीकरण सनुिम्श्च  ा 
(आफ्िै आउटलेट 
भएको वा िभएको)  

   



 


