
अनसुचुी ३४ 

(दफा ७ सग समबन्धित) 

ननवेदनको ढााँचा 
नमनतिः ................................. 

श्रीमान ्प्रमखु ज्यू, 
भेटेरिनिी अस्पताल तथा पश ुसेवा ववज्ञ केधर, 

कवपलवस्त,ु लनु्बबनी प्रदेश। 

 

ववषयिः ...................................,काययक्रम संचालनको लानग प्रस्ताव सवितको ननवदेन सबबधिमा। 

 

         प्रस्ततु ववषयमा ताँिााँ कायायलयबाट नमनत २०७९/०६/०४ मा प्रकान्शत गरिएको सूचना अनसुाि 
......................................................................... काययक्रममा सिभागी ईच्छुक भएकोले कायायलयले उल्लेख 
गिेका मापदण्ड ि सतयिरूको अनिनमा िवि काययक्रम सञ्चालन गनय ननबन बमोन्िमका आवश्यक कागिातिरु संलग्न 
गिी यो प्रस्ताव सवित ननवेदन पेश गिेका छु/छौं। 

संलग्न कागिातिरुिः  

प्रस्तावकको ननवदेन छ छौन 

नागरिकता प्रमाण-त्रको प्रनतनलवप   

दताय/नववकिण भएको प्रमाण-पत्रको प्रनतनलवप   

स्थायी लेखा नबबि प्रमाण-पत्र तथा आनथयक वषयको कि चकु्ता प्रमाण-पत्रको प्रनतनलवप   

काययक्रम  सञ्चालनको लानग कायययोिना सवितको प्रस्ताव   

सबबन्धित स्थानीय तिको सबबन्धित शाखाको नसफारिस पत्र   

अनदुान माग गनय गरिएको संस्थाको ननणययको प्रनतनलवप   

अनमुाननत लागत िकम (ननमायण गरिने पूवायिािको िकमा)   

िग्गा िनी दताय प्रमाण-पिुायको प्रनतनलवप वा िग्गा भाडामा नलई काययक्रम सञ्चालन गनेको िकमा 
(किाि पत्र) 

  

मानथ उल्लेन्खत ववविण तथा कागतपत्रिरु सवि सत्य छन।्ववगत तीन वषय देन्ख प्रनतफलमा आिारित प्रोत्सािन 
अनदुान बािेक यसै प्रकृनतको कामका लानग अनान नलएको छैन।                                                                    

 

 

                                                                               ननवेदक 

                                                                                दस्तखतिः 
                                                                            नामिः 

                                                                                ठेगानािः 
                                                                                  सबपकय  नं. 

                                                                                      संस्थाको छाप 

 

रष्टव्यिः काययक्रमको प्रकृनत अनसुाि यस ढााँचालाई आिाि मानी सबबन्धित कायायलयले ननवेदनको ढााँचा परिमाियन गिी तयाि गनय 
सक्नेछ।   



अनसुचुी ३७ 

(दफा ७ सग सबबन्धित) 

 काययक्रमको संन्िप्त, व्यावसावयक कायययोिना (पशपुधछी तफय ) 
काययक्रमको नामिः 
न्िल्लािः कवपलवस्त ु  गा.पा/न.पािः                   वडा निः     टोलिः                  गाउिः 
अवेदकको नामिः 
सञ्चालक/अध्यिको नामिः                                    सबपकय  नं.: 

1. व्यवसायको परिचयिः 
2. उद्देश्यिरूिः 
3. व्यवसाय सञ्चालन गरिने स्थानको संन्िप्त ववविणिः 
4. व्यवसाय सञ्चालनका लानग ििेका पूवायिाििरूिः 

पूवायिाि संिचनािरू वकनसम िमता 
क.   

ख.   

ग.   

घ.   

५. व्यवासाय सबभाव्यताका आिाििरु (उत्पादन,प्रशोशन,प्रवर्द्यन ि बिारिकिणका सबभागिरु बािे ववस्ततृ ववविण) 

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

६. पशपुधछी पालन व्यवसायमा अनभुविः 
७. तानलम सबबन्धि ववविणिः 
८. सिकाययमा सञ्चालन गरिने प्रस्ताववत कायय ववविणिः 
क्र.सं. सञ्चालन गरिन े

वक्रयाकलापिरू 

अनदुान रू. संस्थागत लगानी 
रू.  

अधय ननकायको 
अनदुान रू. 

िबमा लगानी 
रू. 

      

      

      

 

िबमा 
     

 

 

 

 

 



९. प्रस्ताववत व्यवसायमा संलग्न िनुे कृषकिरुको ववविण (समूि/सिकािी/सनमनतको िकमा) 

क्र.स नाम थि ठेगाना पश/ुबस्त ु संख्या िस्तािि 

      

      

      

      

नोटिः यो तानलका अनसुािको ववविण िाखी वैठकबाट ननणयय गरि पठाउने।  

 
१०. वस्त ुउत्पादन तथा बिाि योिनािः 
उत्पादन िनु े
पश/ुबस्तकुो नाम 

संख्या उत्पादन अनमुाननत 
उत्पादन 
(परिमाण के.िी. 
वा नल.) 

प्रचनलत ववक्री 
मलु्य रू. 

आबदानी रू. 

बोका / भेंडा  मास ु    

गाई/भैसी  दिु    

कुखिुा  अण्डा    

      

                                                                    

११. सञ्चालन िनु ेकाययक्रमको वाताविणीय उपयकु्ततािः (   ) प्रभाव पाने वा (   ) नपाने. 
१२. व्यवासाय ददगो िधुछ भने्न आिाििरुिः 

क. .......................................... 
ख. ........................................... 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कायययोिना पेश गनेिः 
नामिः ...................................... 
दस्तखतिः.................................. 
पदिः....................................... 
नमनतिः..................................... 
संस्थाको छापिः................................. 



अनसुचुी ३८ 

(दफा ७ सग सबबन्धित) 

 (मागमा आिारित, कृवष/पशपुधछी ववकास काययक्रम) 
 काययक्रम माग ननवदेनको ढााँचा 

नमनतिः ................................. 
श्रीमान ्प्रमखु ज्यू, 
भेटेरिनिी अस्पताल तथा पश ुसेवा ववज्ञ केधर, 

कवपलवस्त,ु लनु्बबनी प्रदेश, नेपाल 

 

ववषयिः मागमा आिारित पशपुधछी ववकास काययक्रम माग गरिएको बािे । 

 

       प्रस्ततु ववषयमा ताँिााँ काययलयबाट नमनत २०७९/०६/०४ मा प्रकान्शत गरिएको सूचना अनसुाि मागमा आिारित 
पशपुधछी ववकास काययक्रममा सिभागी इच्छुक भएकोले काययक्रमको मापदण्ड नभत्र िवि कायायलयले उल्लेख गिेको 
शतयिरुको अनिनमा ििी काययक्रम सञ्चालन गनय ननबन बमोन्िमका कागिातिरु यसै पत्रसाथ संलग्न गिी काययक्रम माग 
पेश गिेका छु/छौं। 

संलग्न कागिातिरुिः  

प्रस्तावकको ननवदेन छ छौन 

नागरिकता प्रमाण-त्रको प्रनतनलवप   

दताय/नववकिण भएको प्रमाण-पत्रको प्रनतनलवप   

काययक्रम  सञ्चालनको लानग कायययोिना सवितको प्रस्ताव   

सबबन्धित स्थानीय तिको पश ुसेवा शाखाको नसफारिस पत्र   

िग्गा िनी दताय प्रमाण-पिुायको प्रनतनलवप वा िग्गा भाडामा नलई काययक्रम सञ्चालन गनेको िकमा 
(किाि पत्र) 

  

अनदुान माग गनय गरिएको संस्थाको ननणययको प्रनतनलवप   

अनमुाननत लागत िकम (ननमायण गरिने पूवायिािको िकमा)   

अनदुानग्रािीले सोिी काययको लानग ववगत ३ (तीन) वषय नभत्र अनदुान िकम नपाएको स्विःघोषणा 
पत्र। 

  

                                                                    

 

 

                                                                               ननवेदक 

                                                                                दस्तखतिः 
                                                                            नामिः 

                                                                                ठेगानािः 
                                                                                  सबपकय  नं. 

                                                                                      संस्थाको छाप 

 

रष्टव्यिः काययक्रमको प्रकृनत अनसुाि यस ढााँचालाई आिाि मानी सबबन्धित कायायलयले ननवेदनको ढााँचा परिमाियन गिी तयाि गनय 
सक्नेछ।   



 

 

अनसुचुी ४१ 

 

(दफा ९ को उपदफा (२) ि २० को उपसफा (४) सग सबबन्धित) 
 

दोिोिो अनदुान ननलएको स्विःघोषणा 
 

श्रीमान ्प्रमखु ज्यू , 
भेटेरिनिी अस्पताल तथा पश ुसेवा ववज्ञ केधर, 
कवपलवस्त,ु लनु्बबनी प्रदेश। 

 

...........................................................को आनथयक वषय २०७९/०८० स्वीकृत काययक्रम अनसुाि नेपाल सिकाि 

/ प्रदेश सिकाि / स्थानीय ति / अधय ननकायबाट प्रदान गरिने िकम/सामग्री / उपकिण / अधय वस्त ुनलन इच्छुक ििेकोले 
दोिोिो पने गिी नेपाल सिकाि / प्रदेश सिकाि/स्थानीय ति वा अधय ननकायबाट प्रदान गरिएको िकम / सामग्री / उपकिण 

/ अधय वस्त ुमैले / िामीले / मिेो / िाम्रो एकाघिको परिवािले ननलएको स्विःघोषणा गदयछु।यदद मैले नलएको प्रमान्णत भएमा 
मेिो वा िाम्रो वा संस्था वा समूि वा सिकािी वा कबपनीको सबपन्िबाट ननयमानसुाि ब्यन्क्तगत / संस्थागत असलु उपि 
सिि असलु भएमा मेिो / िाम्रो कुनै दावी ििने छैन। 
 

                                                                                

 

िस्तािििः 
नाम थििः ...................................... 
ठेगानािः ......................................... 
सबपकय  नं. ...................................... 
ईमेलिः ........................................... 
संस्थाको छापिः................................. 


