
अनसुचूी १ 

(दफा ७ को उपदफा (२), संग सम्बन्धित ) 

१ स्थानीय तह र सहकारीको सहकाययमा चक्लाबन्धदसन्हतको नमनुा फामय स्थापना काययक्रमको अनदुान प्राप्त 

गनयका लान्ग ददइने आवदेन पत्रको ढााँचा 

न्मन्त २०७७/   /    

श्रीमान प्रमखु ज्यू, 

भटेेररनरी अस्पताल तथा पशु सवेा न्वज्ञ केधर कन्पलबस्त।ु 

न्बषय:चक्लाबनददसन्हतको नमनुा फामय स्थापना काययक्रम सचंालन सम्बधिमा । 

हाम्रो .............................................सहकारी संस्थाबाट 

................न्िल्ला,  ..................म.न.पा./उप-म.न.पा./न.पा./गा.पा. ....... 

वडा नं अधतरगत .....................स्थानमा .................वालीमा चक्लाबन्धदसन्हतको नमुना 

फामय स्थापना काययक्रम संचालन गने लक्ष रहकेोले सोका लान्ग अनुमान्नत लागत रकमको रु 

........................ मध्य रु .......................... स्थानीय तहबाट 

रु....................... हाम्रो आफ्नै तफय बाट ब्यहोरर बााँकी रकम 

रु........................अनुदान पाउने ब्यवस्थाका लान्ग तपन्सलबमोन्िमका कागिातहरु संलग्न रान्ख यो 

आवेदन पेश गरेको छु/छ ाँ । 

तपन्सल 

संलग्न कागिातहरु 
१ सहकारी सस्थाको दताय प्रमाण पत्रको छााँयाप्रन्त र स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लपी  
२ सहकारी सस्थाको गत आ.व.को लेखापररक्षण प्रन्तवेदन र करचुक्त प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लपी वा न्नयामानुसार 

करचुक्ताको लान्ग म्याद थप भएकोमा सोको प्रन्तन्लपी। 
३ सम्बन्धित म.न.पा./उप-म.न.पा./न.पा./गा.पा को कृन्ष शाखाबाट काययक्रम संचालन गररने स्थानमा भ न्तक 

पुवायिारहरु(सडक, पानी, न्बिुली आदद)उपलब्िता स्थानीय तहको कृन्ष वा पशु सेवा शाखाको प्रान्वन्िकबाट  

प्राथन्मकता क्षेत्रमा रहकेो ब्यहोराको न्सफाररस पत्र । 
३ सहकारी र कम्पनीको हकमा प्रस्ताव पेश गने र न्िम्मेवार ब्यन्क्त तोके्न न्नणययको छााँयाप्रन्त र न्िम्मेवार ब्यदक्रको 

नेपान्ल नागररकताको प्रमान्णत प्रन्तन्लन्प। 
४ सहकारीको बैठकबाट पाररत चक्लाबन्धदमा आबद्ध हुने कृषकहरु छन ट भएको न्नणययको प्रन्तन्लपी । 

५ िग्गको िग्गािनी प्रमाण पुिाय वा चक्लाबन्धद गने अधय सदस्यहरुको िग्गा हस्ताधतरण सम्बन्धि १० बषयको सम्झ ता 

पत्र र सम्बन्धित िग्गािन्नको िग्गािन्न प्रमाण पुिायको प्रन्तन्लपी । 
६ प्रस्तावकको कन्म्तमा १० बषयसम्म ब्यावसाय संचालन गने अनुसूची – ५ बमोन्िमको प्रन्तबद्धता पत्र । 
( नोट: मान्थ उल्लेन्खत कागिपत्र संलग्न नरहेको खण्डमा त्यस्ता प्रस्तावहरु मुल्याङ्कनकालान्ग अगाडी बढाईने छैन् ) 

  न्नवदेकको  
हस्ताक्षर: 
नाम: 
ठेगाना: 
मोबाईल नं: 
                         

       अनसुचूी २ 

(दफा ४ को उपदफा (३), संग सम्बन्धित ) 

चल्लाबन्धदसन्हतको नमनुा फामय स्थापना काययक्रमको सनं्क्षप्त कायययोिना 

खण्ड क प्रस्तावको साराशं न्ववरण 
 

१ ब्यावसान्यक सहकारी वा कम्पनीको नाम: 



२  ठेगाना:  

३ सहकारी वा कम्पनी दताय नं र दताय न्मन्त: 

४ दताय भएको कायायलय: 

५ सहकारी वा कम्पनीको दकन्सम: 

६ सदस्य संख्या:.................. 

मन्हला...........पुरुष..............दन्लत...............िनिाती............... 

७ लाभान्धवत कृषकसंख्या............. प्रत्यक्ष............अप्रत्यक्ष......... 

८ कारोबार शुरु न्मन्त: 

खण्ड ख प्रान्वन्िक प्रस्तावनाको ढााँचा 
 

क्र.स. न्ववरण कैदफयत 

१ काययक्रमको सारांश 
 यस खण्डमा काययक्रमको संन्क्षप्त पृष्ठभून्म/पररचयको साथै 

काययक्रमको उद्देश्य, प्रन्तफल कायायधवयन तररका, काययक्रमको 

ददगोपना, काययक्रमको अनुमान्नत लागतको साथै  न्बत्तीय 

न्बश्लेषणको संन्क्षप्त न्ववरण उल्लेख गनुय पनेछ। 

 

२ काययक्रमको प्रस्तान्वत क्षेत्र 
 प्रस्ताव गररएको भ गोन्लक क्षेत्रको संन्क्षप्त न्ववरण र 

चक्लाबधदीका लान्ग उपयुक्तता । 
 

 

२.१ चक्लाबधदीमा सहभान्ग हुने कृषक  वा िग्गा िनी र िग्गाको 

न्ववरण 
 

क्र.स. िग्गा िनीको नाम थर िग्गा रहेको स्थान दक.नं.  

     

     

     

३ काययक्रमको लक्ष्य 
 प्रस्तान्वत काययक्रमको दीर्यकालीन रुपमा पानय सके्न प्रभावको 

बारेमा उल्लेख गने 

 

४ काययक्रमको उद्देश्य 
 प्रस्तान्वत काययक्रम कायायधवयन पश्चात हान्सल हुन सके्न उद्देश्यको 

बारेमा उल्लेख गने । 

 

५ काययक्रमको प्रन्तफल /उपलन्ब्ि 

 प्रस्तान्वत काययक्रम कायायधवयन पश्चात प्राप्त हुने प्रन्तफल उपलन्ब्ि/ 
सूचक गने मापन भए/नभएको, हान्सल गने उपलन्ब्ि र 

उपलन्ब्ि मापन गने सूचकहरु । 

 

६ काययक्रमको कायायधवयन तररका 
 प्रस्तान्वत काययक्रममा समावेश गररने दक्रयाकलापहरुको न्ववरणको 

साथै प्रत्येक दक्रयाकलापहरु कन्हले, कहााँ, दकन, कसरी 

कायायधवयन गररने हो सो को ब्याख्या समेत गनुय पने  छ । 
 कायायधवयन पद्धन्त 
 आवश्यक सामग्रीहरुको उपलब्िता 

 समयको  प्रयायप्तता । 
 रचनात्मक तत्वहरु । 

 



७ प्रस्तान्वत काययक्रमको कायययोिना  

 प्रस्तान्वत काययक्रममा समावेश गररने दक्रयाकलापहरु कुन कुन 

मन्हनामा कायायधवयन गररने हो सो को काययतान्लका सन्हत  पेश 

गनुय पने छ । 

 

८ काययक्रमको लाभान्धवत वगय 
 प्रस्तान्वत काययक्रम काययधवयनबाट प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा 

लाभान्धवत हुने  समुदायको संन्क्षप्त न्ववरण। काययक्रमबाट प्रत्यक्ष 

र अप्रत्यक्ष रुपमा श्रृिना हुने रोिगारी न्नयन्मत हो की आंन्शक 

हो सो को संख्या समेत खुलाउनु पनेछ । 
 

 

९ काययक्रमको ब्यावसान्यक योिना  

९.१ काययक्रमको प्रान्वन्िक पक्ष 

 न्वगतमा करार वा सामुहीक अनुभव 

 भ न्तक लक्षहरु: काययक्रमको क्षमता 

 उत्पादन/प्रशोिन प्रन्वन्िको न्ववरण 

 उत्पादन/ प्रशोिन योिनाको न्ववरण 

 प्रान्वन्िक िनशन्क्त तथा आपुर्तय ब्यवस्था 
 उत्पाददत बस्तुहरुको न्बशेषताहरु  
 

 

९.२ बिारीकरण पक्ष 
 बिारको न्वकास र बिाररकरणको रणन्नती 
 लन्क्षत ग्राहकहरु 

 लन्क्षत बिारका प्रन्तस्पर्ियहरु 
 लन्क्षत बिारका न्बशेषताहरु 

 मुख्य उत्पादनका न्बशेषताहरु 
 बिारमा उपलब्ि अवसरहरु 

 बिार न्वकासका चुन तीहरु 

 

९.३ ब्यावस्थापकीय पक्ष 
 प्रस्तान्वत दक्रयाकलापमा न्िम्मवेारी बााँडफााँड 

 मानन्वय संशािनको न्वकास तान्लम 
 ब्यावस्थापकीय अनुभव र क्षमता 

 

९.४ न्बत्तीय पक्ष 
 पुाँिीगत लगानीको लागत अनुमान 
 स्थीर र पररवतयनीय खचयको अनुमान 
 उत्पादन खचयको अनुमान 

  बार्षयक उत्पादन खचय आंकलन 
 उत्पादन न्बक्री र आयको प्रक्षेपण 

  काययक्रमको उत्पादन योिना 
  आम्दानी प्रन्त बषय 

 चालु पुाँिीको आवश्यकताको प्रक्षेपण 
  चालु खचय प्रन्त बषय 

 प्रक्षेन्पत नाफा नोक्सान न्हसाब वासलात र नगद प्रवाह न्ववरण 
  नाफा नोक्सान अनुमान 
  नगद प्रवाह न्ववरण 
  लगानी दफताय अवन्ि 
  लागत लाभा अनुपात 

 



 

१० सम्बन्धित न्नकाय बीच समधवयन र सहकायय 
काययक्रमसंग सम्बन्धित न्नकायहरुसाँग के कस्तो प्रकारको सहकायय र 

समधवयन हुन सक्छ स्पष्ट रुपमा उल्लेख गनुय पने । कुनै न्नकायसाँग 

सहकाययको लान्ग सम्झ ता भएमा  न्निहरुको भून्मका र न्िम्मेवारी 

समेत उल्लेख गनुय पने । 

 

११ ददगोपनाको सम्भावना 
 उपलन्ब्ि र प्रन्तफललाइ ददगो राख्ने क्षमता 
 वातावरणीय रुपले दीगोपना 
 आर्थयक रुपले दीगोपना 
 सामान्िक रुपले ददगोपना 
 नाफा गनय सके्न क्षमता 
 दीर्यकालीन लक्ष्यको न्निायरण 

 

 

१२ काययक्रमको न्नष्कषय  
 
 
 

खण्ड ग : आर्थयक प्रस्तावना 

   १ आर्थयक प्रस्ताव 

क्र.स
. 

दक्रयाकलाप ईकाई पररमा

ण 
दर कुल लागत अनुदान 

माग 
कैदफयत 

१ पुवायिार न्वकास      लम्बाई, च डाई, मोटाई 

लगायतका लागत अनुमान 

सम्बधिी न्बस्तृत न्ववरण 

समेत संलग्न गनुय पनेछ। 

१.१        
 
 

१.२        
 
 

२ औिार उपकरण      सामानको स्पेन्सदफकेसन र 

कोटेसन समेत संलग्न राख्नु 

पने । 

२.१        
 
 

        
 

२.२        
 
 

        
 

३ उत्पादन सामाग्रीहरु      मल बीउ स-साना औिार 



वा ज्यावलहरु 

३.१        
 
 

        
 

 

 २ लगानी  र प्रन्तफल: 

    २.१ एकल वा सामून्हक 

    २.२ कुल प्रक्षेन्पत लगानी: िारी पुाँिी 

    २.३ चुक्ता पुाँिी 

 

 

सहभागी सदस्यहरुको लगानी र प्रन्तवद्धता न्ववरण 

क्र.

स. 

नाम थर ठेगाना लगानी प्रन्तबद्धता 

रकम 
चुक्ता रकम कैदफयत 

      
 

       
 

      
 

      
 

      
 

 

क्र.स. दक्रयाकलापहरु ईकाइ पररमाण दर िम्मा कैदफयत 

       
 

     
 

  

      
 

 

       
 

      
 

 

       
 

कुल िम्मा-      
 

  

पेश गनेको नाम: 

दस्तखत: 



नाम: 

पद: 

सहकारी: 

ठेगाना: 

न्मन्त: 

नोट: यो प्रस्तावना फारमको नमुना मात्र हो यस प्रस्तावना फारममा उल्लेख भएका बाँदाहरुको न्बस्तृत रुपमा ब्याख्या 

गनुयका साथै आर्थयक प्रस्तावनामा प्रत्येक दक्रयाकलापहरुको छुट्टा छुटै्ट रुपमा रकम प्रस्ताव गरेको हुनु पछय । 

 

 

अनसुचूी – ३ 
(दफा ४ को उपदफा (४) साँग सम्बन्धित) 

प्रस्तान्वत ब्यावसान्यक योिनाको लान्ग अधय कुन ैस्रोतबाट अनदुान नन्लएको स्व:र्ोषणा 

 

 

भेटेररनरी अस्पताल तथा पशु सेवा न्वज्ञ केधर कन्पलबस्तुको न्मन्त २०७७/०७/१९ मा प्रकान्शत सूचना अनुसार 

स्थानीय तह र सहकारीको सहकाययमा चक्लाबधदी सन्हतको नमुना फामय स्थापना  काययक्रम संचालनको लान्ग अनुदान 

सहयोग  काययक्रमको लान्ग चालु आ.व. र न्बगत २ आ.व. न्भत्र अधय कुनै स्रोतबाट सोही प्रयोिनको लान्ग अनुदान 

नन्लएको  स्व:र्ोषणा गदयछू/गदयछ ाँ । 

उपयुक्त बमोन्िमको न्ववरणहरु मैले िानेबुझ ेसम्म सही छ । झुटो ठहरीएमा न्नवेदन स्वत: खारेि भई कानुन 

बमोन्िम सहुाँला – बुझाउाँला । 

साक्षी                                                      न्नवेदक 

दस्तखत:                                                   दस्तखत: 

नाम:                                                      नाम: 

पद:                                                       पद: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

अनसुूची – ४ 
(दफा ४ को उपदफा (४) साँग सम्बन्धित) 

स्थानीय तह र सहकारीको सहकाययमा चक्लाबधदी सन्हतको नमनुा फामय स्थापना काययक्रम  

सचंालनको लान्ग स्थानीय तह(म.न.पा./उप-म.न.पा./न.पा./गा.पा.)ल ेउपलब्ि गराउन े

 न्सफाररस पत्रको ढााँचा 

श्री भटेेररनरी अस्पताल तथा पशु सवेा न्वज्ञ केधर  

कन्पलबस्त ु। 

 

न्बषय: न्सफाररस सम्बधिमा । 
 

 

तााँहा कायायलयको न्मन्त २०७७/०७/१९  मा प्रकान्शत सूचना अनुसार 

................न्िल्ला................................ 

....... म.न.पा./उप-म.न.पा./न.पा./गा.पा ......नं. वडा......................स्थानमा 

रहेको ......................................... 

.......................सहकारर वा कम्पनी ले चक्लाबन्धद सन्हतको नमुना फामय स्थापना काययक्रम 

संचालनको लान्ग यस कायायलयमा  न्मन्त ...................मा न्सफाररस पत्र उपलब्ि गराइपााँउ भन्न 

न्नवेदन ददएको हुाँदा उक्त समूह/सहकारीले  प्रस्ताव  गरेको क्षेत्रमा  सकक र पानीको ब्यवस्था  भएको  साथै अधय 

भ गोन्लक तथा आर्थयक न्हसाबले उपयुक्त भएकोले चक्लाबधदी सन्हतको नमुना फामय स्थापना काययक्रम संचालनको लान्ग 

न्सफाररस गद ै यस ......................... 

............म.न.पा./उप-म.न.पा./न.पा./गा.पा बाट 

...............................सहयोग उपलब्ि गराउन सदकने ब्यहोरा  समेत अनुरोि छ । 

                                                       

                                                        प्रमुख 
                                                                        

.................. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

अनसुचूी ५ 

(दफा ४ को उपदफा(४) संग सम्बन्धित) 

प्रन्तबद्धता-पत्रको ढााँचा 

भेटेररनरी अस्पताल तथा पशु सेवा न्वज्ञ केधर कन्पलबस्तुको मन्त २०७७/०७/१९ मा प्रकान्शत सूचना 

अनुसार चक्लाबन्धद सन्हतको नमुना फामय स्थापना काययक्रम संचालनको लान्ग अनदुान प्राप्त गनय ईच्छुक भइ 

सो काययक्रममा सहभान्गताका लान्ग कायययोिना सन्हतको आवेदन पेश गरेको छु/गरेका छ ाँ ।........ 

बषयसम्म न्नरधतरता ददनछुे/ददनेछ ाँ । कायययोिना अनुसारको कायय नगरेमा वा ........ बषय भधदा अगावै 

सो काययहरु प्रदेश सरकारको अनुदान दफताय गनेछु/गनछे ाँ ।अधयथा प्रचन्लत कानुनबमोन्िम सहुाँला/बुझाउाँला । 

साथै प्रस्तान्वत काययहरुका लान्ग अधय कुनै न्नकायहरुबाट आर्थयक सहयोग प्राप्त नगरेको ब्यहोरा समेत 

अनुरोि गदयछु/गदयछ ाँ । 

ईन्त सम्बत् २०७७ साल ........मन्हना........गते  रोि ..... शुभम । 

नाम: 

ठेगाना:                       

दस्तखत: 

न्मन्त: 

सस्थाको नाम: 

पद: 

सस्थाको छाप: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

दााँयााँ  बााँयााँ 

 
 
 

 


