
अनुसूची २९ 
(दफा ३३को उपदफा (३), दफा ३५ को उपदफा(२) र दफा ३८ संग सम्बन्धित ) 

प्रदशे सरकार 

लुन्म्बनी प्रदशे 

भुन्ि ब्यवस्था कृन्ि तथा सहकारी िधरालय 

पशुपधछी तथा ित्सस्य न्वकास न्नदशेनालय 

भेटेररनरी अस्पताल तथा पशु सेवा न्वज्ञ केधर कन्पलबस्तु 

प्रस्तावकल ेपसे गने न्नवेदनको ढााँचा 
                                         रु १० को रटकट 

न्िन्त २०७७/    /  

श्रीिान प्रिखु ज्यू, 

भटेेररनरी अस्पताल तथा पशु सवेा न्वज्ञ केधर कन्पलबस्त।ु 

 

न्बिय:ित्सस्य बीज ह्याचरी न्निााण सुिार कायाक्रि संचालनका लान्ग अनदुान सम्बधििा । 

 

प्रस्तुत न्बियिा  भेटेररनरी अस्पताल तथा पशु सेवा न्वज्ञ केधर कन्पलबस्तु बाट न्िन्त २०७७।  ।   गतेका 

ददन प्रकान्शत सूचना अनुसार ित्सस्य बीज ह्याचरी न्निााण सिुार कायाक्रि संचालनका लान्ग यसैसाथ संलग्न प्रस्ताविा 

उल्लेख भएअनुसार फािा स्थापना वा संचालनका लान्ग आवश्यक अधय कागजातहरु सन्हतको प्रस्ताव तयार पारर 

न्नयिानसुार अनुदान सहयोगको लान्ग आवेदन पेश गरेको छु।तपन्शल अनुसारका  कागजातहरु यसै न्नवेदनसाथ पेश 

गरेको ब्यहोरा अनुरोि गदाछू/छ ाँ । 

संलग्न कागजातहरु  

१ दताा प्रिाण पर ,करचुक्ता प्रिाणपर, स्थायी लेखा नम्बर तथा गत आ.व.को लेखापररक्षण प्रन्तवेदन प्रन्तन्लपी । 

२ न्नर्दाष्ट फिेट अनुसार पररयोजना प्रस्ताव । 

३ संस्था संचालक सन्ितीको बैठक न्नणायको फोटोकपी। 

४ प्रस्तान्वत पररयोजना स्थलको फोटो र प्रस्ताव िुल्याङ्कनलाइ सहयोग हुने अधय केही सपोटा डकुिेधट भए सो सिेत 

। 

५ सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडाको कायाक्रि संचालनिा दोहोरो सहयोग नभएको वा नहुने र कायाक्रि ददन उपयुक्त 

हुने ब्यहोरा लेन्खएको न्सफाररस पर । 

  न्नवदेकको  

हस्ताक्षर: 

नाि: 

ठेगाना: 

िोबाईल नं: 
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(दफा ४४ को उपदफा (२), संग सम्बन्धित ) 

प्रदशे सरकार 

लुन्म्बनी प्रदशे 

भुन्ि ब्यवस्था कृन्ि तथा सहकारी िधरालय 

पशुपधछी तथा ित्सस्य न्वकास न्नदशेनालय 

भेटेररनरी अस्पताल तथा पशु सेवा न्वज्ञ केधर कन्पलबस्तु 

ित्सस्य बीज ह्याचरर न्निााण सिुारका लान्ग न्बस्ततृ कायायोजना 
१ आवदेक ह्याचररकताा सम्बधिी न्ववरण 

आवेदकको नाि नाि: 

आवेदकको पुरा 

ठेगाना 
न्जल्ला:.......................गा.पा./न.पा./उ.ि.न.पा...................
............... 
वडा नं............ गााँउ टोल............................. 
इिेल:............................................. 

सम्पका नं:........................................... 

२ पोखरी 

सम्बधिी न्ववरण 
  

पोखरी  सखं्या क्षरेफल(हके्टर) 

िाउ पोखरी 

(ह्याचरीको 

लान्ग िार) 

  

ररयररङ पोखरी   

नसारी पोखरी   

३ ह्याचरी 

सम्बधिी न्ववरण 
  

न्ववरण सखं्या क्षिता (घनन्िटर) 

स्पोन्नङ्ग 

ट्याङ्क 
  

ईधकुवेसन 

ट्याङ्क 
  

कन्धडसन्नङ्/हो

न्ल्डङ्ग ट्याङ्क 

  

ओभरहेड 

ट्याङ्क 
  

 

४ पोखरीहरुिा एररयटर तथा अटोिरेटक दफडर प्रयोग गरेको छ/छैन: 

(गरेको भए कन्तवटा पोखरीहरुिा संख्या उल्लेख गने)..................... 

५ गत बिा कुल ित्सस्य बीज न्बदक्र न्बतरण न्ववरण: 

५.१ ह्याचन्लङ्ग 

क्र.स. िाछाको जात न्बदक्र न्वतरण 

संख्या(लाखिा) 
कैदफयत 

१    

२    

३    



४    

५    

६    

७    

जम्िा   

५.२ फ्राई/दफङ्गरन्लङ/एडभाधस दफङ्गरन्लङ/इयरन्लङ् 

क्र.स. िाछाको जात न्बदक्र न्वतरण 

संख्या(लाखिा) 
कैदफयत 

१    

२    

३    

४    

५    

६    

७    

जम्िा   

५.३ न्जल्लाहरुिा न्बदक्र न्वतरण गरेको ित्सस्य बीजको न्ववरण पशे गने(एकिषु्ठ) 

क्र.स. न्जल्लाहरु ह्याचन्लङ 

संख्या(लाखिा) 
फ्राई/दफङ्गरन्लङ/एडभाधस 

दफङ्गरन्लङ/इयरन्लङ्  
कैदफयत 

१     

२     

३     

४     

५     

६     

७     

जम्िा    

(आवश्यक परे थप कागजात पेश गना सदकनेछ।) 

६ जातअनसुार न्वदक्र न्वतरण गरेको ित्सस्य बीजको न्ववरण पशे गन े। 

क्र.स. जातहरु ह्याचन्लङ 

संख्या(लाखिा) 
फ्राई/दफङ्गरन्लङ/एडभाधस 

दफङ्गरन्लङ/इयरन्लङ्  
कैदफयत 

१     

२     

३     

४     

५     

६     

७     

जम्िा    

(आवश्यक परे थप कागजात पेश गना सदकनेछ।) 

७ ह्याचरीिा प्रयोग गररने पानीको स्रोत खुलाउने: 



 

८ पेलटे दानाको प्रयोग गरेको छ/छैन : 

 

९ तथ्याङ्क अध्यावन्िक राख्न कम््यटुरको प्रयोग  भएको/ नभएको: 

 

१० ित्सय बीजको गणुस्तर पररक्षण गरी रेकडा राख्न/ेजानकारी ददने गरेको/नगरेको: 

 

११ फिा दताा/नन्वकरणको प्रिाण/करचकु्ता प्रिाणपर सिावशे गरे/नगरेको: 

 

१२ कुनै प्रकारको काबााहीिा परेको वा नपरेको स्व:घोिणा 

 

१३ लखेा पररक्षण गराउने गरेको छ/छैन (गरेको भए लखेापररक्षणको छायाप्रन्त सलंग्न गने) 

 

१४ भ न्तक पवुाािार तथा पोखरीहरुको बीिा गरेको छ/ छैन (गरेको भए बीिालखेको छााँया प्रन्त संलग्न गने) 

 

१५ ह्याचन्लङ न्बदक्रको रेकडा राख्ने गरेको छ/छैन (राख्न ेगरेको छ भने पररिाण र स्रोत खुलाउने कागजात संलग्न 

गन)े: 


