






श्रीमान् प्रमुख जू्य ममम िः २०७८/ 

भेटेरिनिी अस्प ाल  था पशु सेवा मवज्ञ केन्द्र  

मोिङ्ग । 

मवषयिः काययक्रमको प्रस्ताव पेश सम्बन्धमा । 

 

प्रसु्त  मवषयमा यस भेटेरिनिी अस्प ाल  था पशु सेवा मवज्ञ केन्द्र मोिङ्ग बाट ममम  २०७८/०८/२२ दशयन दैमनक पमिकामा प्रकामश  

साबयजमनक सूचना बमोमजम आबश्यक कागजा  समि  िाम्रो............................................................... ............................समुि/सिकािी 

/सममम / कृमष फमयका सदस्यिरु ................... ब्लक काययक्रम अन्तगय   पमशलका मक्रयाकलापिरु संचालन गनय इचु्छक भएकोले 

सिभामग गिाइ मदन हुन यो मनवेदन पेश गिेको छु/छ  ं। 

 पमशलिः 

 

क्र.

स. 
प्रस्तामव  मक्रयाकलाप ईकाइ परिमाण  अनमामन  लाग  रु. कैमफय  

      

      

      

      

      

      

      

      

जम्मा   

           मनवेदक 

                 िस्ताक्षििः............ 

            संचालकको नामिः 

                                                                 ठेगानािः 

                                                                 सम्पकय  न. 

                                                                 संस्थाको छापिः 

निवेदि साथ संलग्न कागजातहरु 

१. रु १० को मटकट टासेको अनुसूमच १० बमोमजम ढााँचाको आवेदन 

२. रु. ................ को िाजश्व म िेको िमसद 

३. आवेदकको नागरिक ाको प्रमाण पि प्रम मलमप  

४. सम्वन्धन्ध  मनकायमा कृमष समुि/सिकािी /संस्था /सममम  ि कृमष फमय द ाय  था नमवकिण भएको प्रमाण पिको प्रम मलमप 

५. पान द ाय, आ.व २०७७/७८ को कि चुक्ता, अडी  रिपोटय प्रम मलपी , 

६.  काययक्रम कायायन्वयन स्थलको जग्गाको स्वाममत्व देन्धखने कागजा को प्रम मलपी, धमनपुजाय, ि मालपो  म िेको िमसद ) मलजमा मलएको 

जग्गाको िकमा कन्धिमा १० वषय अवमधको किािनामा वा सम्झ  ा पि प्रम मलपी  ।  

७. नया पोखिी मनमायणको िकमा मकत्ता न. खुलेको नक्शाको प्रम मलपी । 

८. पशु सेवा शाखाको मसफारिस पि । 

९. समुि सममम को िकमा कायय सममम को मनणययको प्रम मलमप । 

निवेदि साथ संलग्न गिनुपिे तथ्ांक फारमको ढााँचा 
१. कृमष समुि/सिकािी /संस्था /सममम  ि कृमष फमयको नामिः  

२. कृमष समुि/सिकािी /संस्था /सममम  ि कृमष फमय गठन भएको ममम िः 

३. कृमष समुि/सिकािी /संस्था /सममम  ि कृमष फमयको ठेगानािः  

४.  पाइको समुि/ संस्था कुनै सिकािी संस्थामा आवद्ध छ भने सो संस्थाको नामिः......................................द ाय न........ 

५. कृमष समुि/सिकािी /संस्था /सममम  ि कृमष फमय कसिी गठन भएको िो ? कसको सियोगमा कृमष समुि/सिकािी /संस्था /सममम  ि कृमष फमय गठन 

भयो ?................................................................... 

६. कृमष समुि/सिकािी /संस्था /सममम  ि कृमष फमय  गठन गनयको खास उदेश्य के िो ? 

७. मामसक वच  छ वा छैन ? यमद छ भने क ी ? 



क) बैक.....................................................ख) खा ा नं ....................... 

८. कृमष समुि/सिकािी /संस्था /सममम  ि कृमष फमय  काययन्वयनको प्रमाण 

(क) मनणयय  (   ) (ख)  नगमद खा ा (   )   (ग)बैक खा ाको मवविण(   )    (घ) द ाय प्रमाण पि  (   )   (ङ) चल सम्पम को स्वाममत्वको प्रमाण पि (   )   

(च) अन्य भए खुलाउनुिोस । 

९. कृमष समुि/सिकािी /संस्था /सममम  ि कृमष फमय  सदस्य ाको मवविण   

क्र.स सदस्यको नाम मलङ्ग पम /पमिको नाम पोखिी जलाशय के्ष खेम योग्य जममन/पशु संख्या कैमफय  

       

       

       

       

भाग २  प्रस्तानवत नियाकलाप 

१. काययक्रमको मशषयकिः 

२. काययक्रमको पुणय मवविणिः 

३. काययक्रमको मित्विः 

४. काययक्रमवाट हुने फाइदािः 

५. काययक्रमवाट स्थानीय अवशििरुको कसिी प्रयोग हुन्छ ? 

६. कृमष समुि/सिकािी /संस्था /सममम  ि कृमष फमयवाट यस्ता मक्रयाकलापिरु पमिलै्य भएको छ छैन ? 

(क)  छ                 (ख)छैन 

७. प्रस्तामव  काययक्रमवाट सवै अथवा वाहुल्य ा भएका समुि/सिकािी /संस्था /सममम  सदस्य कसिी लाभान्धन्व  हुन्छ ? 

८.  वा ाविमणय दृमिकोणवाट उपयुक्त भए/नभएको  

भाग ३ आनथुक पक्ष 

१. प्रस्तामव  काययक्रमको अनुमामन  कुल लाग  रु . 

२. समुि/सिकािी /संस्था /सममम  फमयको आफ्नै योगदान रु. 

३. ................................कायायलयवाट माग गिेको अनुदान िकम रु. 

४. प्रस्तामव  काययक्रमको अनुमामन  लाग  मवविण रु. 

५. प्रस्तामव  मक्रयाकलाप कायायन्वयन योजनािः  

 -आवश्यक सि सामान कुन, किााँ  ि कसिी छन ट गने ? 

- कस्तो प्रकािको सि-सामान को माफय   प्राप्त गने ? 

-परियोजनावाट उत्पादन हुने वामल/वसु्तको वजािीकिण कसिी हुने ? 

-श्रम  था श्रम लाग  व्यवस्थापन कसिी गने ? 

- अन्य मवविण  

कृषकको नामिः 

िस्ताक्षििः 


