अनुसूची १
(दफा ४ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित)
आयमूलक कृ न्ि वन काययक्रमका लान्ग आवेदक फारमको ढााँचा
न्मन्त २०७७/

/

श्रीमान प्रमुख ज्यू
भेटेररनरी अस्पताल तथा पशु सेवा न्वज्ञ के धर
कन्पलबस्तु ।
न्बिय: आयमूलक कृ न्ि वन पवयद्धन काययक्रमका लान्ग ब्यावसान्यक योजना सम्बधिमा ।
महोदय,
प्रस्तुत न्बियमा तहााँ काययलयबाट संचान्लत आयमूलक कृ न्ि वन काययक्रम संचालन गनय
अनुदान उपलब्ि गराउने काययक्रम अधतरगत(आवेदकको नाम तथा ठे गाना)
...........................ले संचालन गने
.......................उत्पादनको ब्यवसान्यक योजनाका लान्ग जम्मा रकम रु
.............. अक्षरुपी .........................................को
ब्यवसान्यक योजना तयार गरी आवश्क कागजातसन्हत अनुदान

सहयोगको लान्ग पेश गरे को छु /छ ाँ

। ब्यावसान्यक योजनामा उल्लेख भएको कु ल बजेटमध्य तहााँबाट न्नयमानुसार उपलब्ि हुने अनुदान
रकम रु......................... अक्षरुपी...........
............... बाहेकको अधय रकम(आवेदकको नाम...................) ले
नगद तथा न्जधसी एवं श्रमदान गरी रु
................अक्षरुपी............................ र सामुदान्यक वन
उपभोक्ता समूहबाट रु ................. अक्षरुपी
............................ बराबरको योगदान गनय सहमत रहेको हुाँदा तहााँबाट
संचान्लत काययक्रममा छन ट हुन पााँउ भन्न अनुरोि छ ।साथै तपसील अनुसारका कागजातहरु यसै
न्नवेदनसाथ संलग्न रान्ख पेश गरे को ब्यहोरा अनुरोि छ ।
तपन्सल
संलग्न कागजातहरु
१ समूह दताय/नन्वकरण, करचुक्ता,स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र तथा लेखापररक्षण प्रन्तवेदनको
प्रन्तन्लपी ।
२ आवेदकको न्विान वा न्वन्नयमावली को छााँयाप्रन्त ।
३ समूहको न्जम्मेवार ब्यन्क्त तोक्ने न्नणययको छााँयाप्रन्त र न्जम्मेवार ब्यन्क्तको नेपाली नागररकताको
प्रन्तन्लपी ।

४ समूह वा सहकारीका सदस्यहरुमाफय त काययक्रम संचालन गने भए सदस्यहरुले गरे को प्रन्तवद्धता
पत्र ।
५ आवेदकसंग रहेको लगानीका स्रोतहरुक आिार ।
६ प्रस्तान्वत आयोजनास्थलसंग सम्बन्धित वन काययलयबाट अनुमन्त पत्र ।
७ अनुसूची २ बमोन्जमको ढााँचामा ब्यावसान्यक योजना ।
८ अनुसूची ३ बमोन्जमको ढााँचामा प्रन्तवद्धता पत्र र समान प्रयोजनको लागी

कु नै पन्न स्रोतबाट

अनुदान नन्लएको स्वघोिणा ।
आवेदक
नाम:
पद:
सस्था:
ठे गाना:
छाप:

अनुसूची २
(दफा ४ को उपदफा(२) संग सम्बन्धित)

आयमूलक कृ न्ि वन पवयद्धन काययक्रमका लान्ग अनुदान रकम उपलब्ि गराउने
आयोजना प्रतावको नमुना व्यवासान्यक योजना
खण्ड १ प्रस्तान्वत आयोजनाको सारांश

आयोजनाको नाम
आवेदक वा संस्थाको नाम
ठे गाना
काययक्रम काययधवयनको लान्ग न्जम्मेवार ब्यन्क्तको
नाम/ठे गाना
न्जम्मेवार ब्यन्क्तको सम्पकय नं
दताय बिय
करचुक्ता/स्थायी लेखा नम्बर/VAT
वालीको ककन्सम र जात
आयोजनाको क्षेत्रफल र न्बरुवा संख्या
जम्मा लागत रु.
अनुदान माग रु.
स्वलगानी रु.
आयोजना संचालन स्थल

न्जल्ला............
उ.म.न.पा./न.पा./गा.पा.............
.........

संस्थाको कु ल सदस्य संख्या
संस्थाका सदस्यहरुको ककन्सम:
मन्हला........जना,दन्लत.....जना,जनजा
ती.....जना
सामून्हक हो वा न्सन्मत सदस्यले मात्र सञ्चालन
गने हो।न्सन्मत सदस्यले सञ्चालन गने भए
आयोजनामा संलग्न हुने सदस्य संख्या
आयोजनामा संलग्न सदस्यहरुको ककन्सम
मन्हला.....जना,दन्लत.....जना,जनजाती.
.....जना

खण्ड २ प्रस्तान्वत ब्यावसायको न्ववरण
२.१ प्रस्तान्वत ब्यावसान्यक योजनाको भून्मका पुष्ट्याइ
५०० शब्दमा नबढाइ ब्यावसायको छोटकरी न्ववरण:(जसमा पृष्टभून्म,उद्धेश्य,आवश्यकता,संस्थाको
मुख्य काम, प्रकृ न्त,वतयमान मुख्य कक्रयाकलापहरु,अवस्था,उपलन्ब्िहरु सामना गरररहेका समस्याहरु,
पन्हचान गररएका अवसरहरु,कृ न्ि सामाग्रीको उपलब्िता,मूल्य अन्भबृन्द्धका अवसरहरु, प्रस्तान्वत कायय,
त्यसको प्रभाव,मुख्य बजार,प्रक्षेन्पत आम्दानी र कृ िकलाई प्रस्तान्वत आयोजनाबाट हुने फइदाहरु
उल्लेख गने ।

२.२ प्रस्तान्वत कक्रयाकलापहरु,न्तनको औन्चत्य तथा कच्चा पदाथय(मल,बीउ,ससंचाई,आकद)को स्रोतको
न्ववरण बकढमा ५०० शब्दमा नबढाई प्रस्तान्वत कक्रयाकलापहरुको संन्क्षप्त न्ववरण
कदनुहोस(के ,कसरी,कसले,कहााँ,ककन गने) ।
२.३ काययसंचालन क्षमता र अनुभव
२.३.१ अनुभव:
यसमा प्रस्तावको प्रस्तान्वत आयोजनासम्बधिी अनुभव प्राप्त गरे का तान्लमको न्ववरण,
अध्ययन,उत्पादन, वालीसंरक्षण तथा ब्यवस्थापन एवं बजारीकरण सम्बधिी जानकारी,
आपुतीकताय(कृ न्ि सामाग्री आपुतीकताय), सेवा प्रदायक एवं न्बक्रेताबीचो सम्बधि आकद
उल्लेख गनुयपछय।(तान्लम, अध्ययन न्लएको भए सो सम्बधिी प्रमाण पत्र तथा अधय
कागजातहरु भए पेश गनुयपदयछ।
२.३.२ उपलब्ि चल, अचल सम्पन्ि तथा मानव संशािन
पुवायिार
पुवायिारको न्ववरण, ककन्सम, संख्या,
आकार
जन्मन
ससंचाई पुवायिार(कु लो, ईनार आकद)
यधत्र, उपकरण, औजारहरु
२.३.३ जनशन्क्त
ककन्सम
संख्या
पुरुि
मन्हला
जनजाती
प्रान्वन्िक
पुणयकान्लन
आंन्शक
ब्यावस्थापकीय
पुणयकान्लन
आंन्शक
श्रन्मक
बियभरी
आवश्यकताअनुसार
२.४ काययतान्लका
कक्रयाकलाप
१

२

३

४

५

६

अवन्ि(मन्हना)
७
८
९
१०

खण्ड ३ न्बक्री तथा आम्दानी न्ववरण

११

१२

दन्लत

३.१ न्बक्री तथा आम्दानीको प्रक्षेपण
क्र.
स.

उत्पादन बिय

उत्पादन

ईकाई

पररमाण

मूल्य

जम्मा मूल्य

नोट: उत्पादन शुरु भएको ५ बियसम्मको अनुमान्नत न्ववरण उल्लेख गने
खण्ड ४ ब्यवस्थापन योजना
४.१ कृ न्ि सामाग्री तथा सेवा खररद योजना
क्र.स. न्ववरण

इकाइ

पररमाण

जात वा प्रकार आपुर्तयकताय

कै कफयत

खण्ड ५ आर्थयक प्रस्ताव

५.१ न्वस्तृत आर्थयक प्रस्ताव
क्र.
स.

प्रस्तान्वत
कक्रयाकलापहरु

१
२

कु ल जम्मा

ईकाइ

पररमाण कु ल
लागत रु

अनुदान
रकम रु

अनुदानग्रा
हीको
योगदान रु

अधय
साझेदार
संस्थाको
योगदान रु

कै कफयत

खण्ड ६

प्रस्तान्वत ब्यवसान्यक योजनाको लान्ग अधय कु नै स्रोतबाट अनुदान नन्लएको
स्वघोिणा
भेटेररनरी अस्पताल तथा पशु सेवा न्वज्ञ के धर कन्पलबस्तुको को न्मन्त २०७७/

/

मा प्रकान्शत

आयमूलक कृ न्ि वन काययक्रमको लान्ग अनुदान सहयोग काययक्रमको लान्ग चालु आ.व. र न्बगत २
आ.व. न्भत्र अधय कु नै स्रोतबाट सोही प्रयोजनका लान्ग अनुदान नन्लएको स्वघोिणा गदयछू/गदयछ ाँ
।उपयुयक्त बमोन्जमको न्ववरणहरु मैले जानेबुझेसम्म सही छ झुटो ठहररएमा न्नवेदन स्वतह खारे ज
भई कानुनबमोन्जम सहुाँला – बुझााँउला ।
सान्क्ष
दस्तखत:
नाम:
पद:

न्नवेदक
दस्तखत:
नाम:
पद:
न्मन्त:

नोट: यो प्रस्तावना फारमको नमुना मात्रै हो यस प्रस्तावना फारममा उल्लेख भएका बुदााँहरुको
न्बस्तृत रुपमा ब्याख्या गनुयका साथै आर्थयक प्रस्तावनामा प्रत्येक कक्रयाकलापहरुको छु ट्टाछु ट्ठैरुपमा रकम
प्रस्ताव गरे को हुनुपछय । प्रस्तावमा उल्लेख भएका कु राहरुको थप पुष्ट्याई गनय सम्भव भएसम्म

उपयुक्त प्रमाणहरु पेश गनय सककनेछ ।

अनुसूची ३
(दफा ४ को उपदफा(२) संग सम्बन्धित)
प्रन्तबद्धता-पत्रको ढााँचा
भेटेररनरी अस्पताल तथा पशु सेवा न्वज्ञ के धर कन्पलबस्तुको मन्त २०७७/

/

मा प्रकान्शत

सूचना अनुसार आयमूलक कृ न्ि वन काययक्रम संचालन गनय ईच्छु क भइ सो काययक्रममा सहभान्गताका
लान्ग कायययोजना सन्हतको आवेदन पेश गरे को छु /छ ाँ । उक्त काययक्रममा छन ट भइका
कायययोजनामा उल्लेख भएबमोन्जम कायय गनेगरी घरटमा ....... बियसम्म न्नरधतरता कदनेछु
/कदनेछ ाँ । कायययोजना अनुसारको कायय नगरे मा वा ........ बियभधदा अगावै सो काययहरु प्रदेश
सरकारको अनुदान कफताय गनेछु/गनेछ ाँ ।अधयथा प्रचन्लत कानुनबमोन्जम सहुाँला/बुझाउाँ ला । साथै
प्रस्तान्वत काययहरुका लान्ग अधय कु नै न्नकायहरुबाट आर्थयक सहयोग प्राप्त नगरे को ब्यहोरा समेत
अनुरोि गदयछु/गदयछ ाँ ।
ईन्त सम्बत् २०७७ साल ........मन्हना........गते
नाम:
ठे गाना:
दस्तखत:
न्मन्त:
सस्थाको नाम:
पद:
सस्थाको छाप:

रोज ..... शुभम ।
दााँयााँ

बााँयााँ

