कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन अनुदान (पशु षवकास) कायधक्रम सञ्चालनको लागि आवेदन
श्रीमान् कायाधलय प्रमुख ज्यू,
ु ।
भेटेरिनिी अस्पताल तथा पशु सेवा षवज्ञ केन्द्र पााँचथि/सम्पकध केन्द्र ताप्लेजङ

षविय : प्रस्ताव पेश िरिएको सम्बन्द्धमा ।

तहााँ गबज्ञ केन्द्रबाट गमगत २०७७/०६/१२ िते को षिददम टु डे दै गनक पगिकामा प्रकाशशत सूचना अनुसाि
म/हामी गनवेदकले तपगसल बमोशजमको लाित साझेदािीमा पशु षवकास कायधक्रम तिध पशुको िोठ/खोि
गनमाधण सुधाि, साना डे िी प्रवर्द्धन

कायधक्रम अनुदान,

युवालशित

पशु षवकास कायधक्रम

अन्द्तिधत

....................... ........................... .............. कायधक्रम सञ्चालन िनध ्छुकु क भ् आवयक
कािवाहीको लागि यो गनवेदन पेश ििे को कु ।
प्रस्ताषवत कायधक्रमको नाम : .......................................................................................
कायधक्रम सन्द्चालन हुने स्थानको पूिा ठे िाना : ................................................................
प्रस्तावकको नाम ि थि : .........................................................................................
िमध/सं स्था/व्यवसाय/उद्योि/कम्पनीको नामः ................................................................
स्थायी ठे िाना : .....................................................................................................
सम्पकध मोवा्ल नं. ..............................................
संलग्न कािजातहरुको सूची
क्र.सं .

संलग्न कािजातहरुको षवविण

संख्या

गनवेदकको
दस्तखतः
गमगतः

व्यवसायीक कायधयोजना
१. आवेदकको सामान्द्य जानकािी
(क) व्यवसायको षकगसमः
(ख) ब्यवसायको उदे यः
(ि) पालन ििे को पशुपन्द्कीको सं ख्याः
(घ) सञ्चालन ििे को पशुजन्द्य उद्योिको षवविणः

(ङ) पशुपन्द्की तथा पशुजन्द्य पदाथधको बाषिधक उत्पादन परिमाण (मे.टन)
(च) बाषिधक सिदि आम्दानी (रु.हजािमा)
(क) व्यवसायमा सं लग्न जनशशतः मषहला...............पुरुि ............अन्द्य ..............जम्मा............
प्रस्ताषवत कायधक्रमको नाम
प्रस्ताषवत सं स्थाको नाम
पिाचािको लागि ठे िाना
सं स्थाको हकमा स्थापना भएको गमगत
दताध भएको गनकाय ि गमगत
भ्याट/पान दताध नम्बि
टे गलिोन/मोवा्ल नं.
सम्पकध व्यशतको नाम
सम्पकध व्यशतको टे गलिोन/मोवाइल नं.
प्रस्ताषवत कायधक्रम कायाधन्द्वयन हुने स्थान
प्रस्ताषवत योजना कायधन्द्वयन िने स्थानमा गबद्यमान भौगतक

सुषवधाहरु

सडक क/कै न
पक्की/कछुची
नशजकको बजािको नाम ि दू िी
षवजुली क/कै न
पानीको व्यवस्था क/कै न
अन्द्य पूवाधधािको व्यवस्था
प्रस्तावकको अनुभव तथा अन्द्य षवविण
गलङ्ग (मषहला/पुरुि)
हालको उमेि (बिध/मषहना)
शैशिक योग्यताः
एकल मषहला/दगलत/जनजागत/षपकगडएको विध

सम्बशन्द्धत गबियको तागलम गलए/नगलएको (गलएको भए

तागलमको षकगसम ि अवगध खुलाउने ि प्रमाणपिको
प्रगतगलपी सं लग्न िाख्नुपने)

बैदेशशक िोजिािबाट िषकधएको भए कुन दे शमा कगत

बिध/कुन िेिमा काम ििे को अनुभव भएको उल्ले ख िने
२. प्रस्ताषवत कृयाकलापहरुको लाित अनुमानको षवस्तृत षवविण

क्र.सं .

मुख्यमुख्य कृयाकलाप

अनुमागनत लाित
िकम रु

माि िरिएको

आवेदकको

अनुदान िकम

योिदान िकम

रु.

रु.

कूल जम्मा

नोटः आवेदकको योिदानमा जग्िाको मूल्य ि चालुखचध समावेस िनध पाइने कै न ।
प्रस्तावक/स्थागनय गनकाय/उद्यमी/शजम्मेवाि पदागधकािीको कम्पनी/िमध/व्यवसायीक सं स्थाको
नाम
पद
हस्तािि
गमगत
कायाधलय/सं स्था/िमधको काप

कैषियत

लाित साझेदािी िने प्रगतबर्द्ता
श्री भेटेरिनिी अस्पताल तथा पशु सेवा षवज्ञ केन्द्र, पााँचथिको गमगत २०७७/०६/१२ िते को षिददम टु डे
दै गनक पगिकामा प्रकाशशत सूचना अनुसाि .............................नििपागलका/िाउाँपागलका वडा नं. ......को
.................... िाउाँ/टोल बस्ने श्री...................................... ................ .......... .......... ......ले कृषि व्यवसाय
प्रबर्द्धन तिधको पशु षवकास कायधक्रम अन्द्तिधत ................ ............... ............. कायधक्रम सं चालनका
लागि पेश ििे को आगथधक प्रस्ताव अनुसाि कुल लिानी रु................ को.............प्रगतशतले हुन आउने
रु..................... अििे पी ................. ....... ....... बिाबिको लिानी आफ्नो आन्द्तरिक श्रोत/बैंक/षवशिय
सं स्थाबाट ऋण बेहोिी कायधक्रम सम्पन्द्न िने प्रगतबर्द्ता जाहेि िदध कु ।


लाित साझेदािी िने िकम आन्द्तरिक श्रोत परिचालन िने भए बैं क स्टे टमेट/ट/ऋण गलने भए बैंकको पि सं लग्न िनुध पनेक ।



कायाधलयको तिधबाट प्रगत इका् अगधकतम अनुदान िकम कूल लाितको ७५ प्रगतशतभन्द्दा बढी हुनेकैन ।यदद उत िकम तोषकएको
िकम भन्द्दा बढी भएमा तोषकएको िकम माि अनुदान स्वरुप उपलब्ध ििा्नेक बााँकी िकम स्वयं प्रस्तावकले ब्यहोनुध पनेक ।

गनवेदकको
दस्तखत
नाम :
गमगत :
सं स्थाको काप :

समान प्रकृगतको अनुदान नगलएको स्वघोिणा
श्री भेटेरिनिी अस्पताल तथा पशु सेवा षवज्ञ केन्द्र, पााँचथिको गमगत २०७७/०६/१२ िते को षिददम टु डे
दै गनक पगिकामा प्रकाशशत सूचना अनुसाि .............................नििपागलका/िाउाँपागलका वडा नं. ......को
.................... िाउाँ/टोल बस्ने श्री...................................... ................ .......... .......... ......ले कृषि व्यवसाय
प्रबर्द्धन तिधको पशु षवकास कायधक्रम अन्द्तिधत ................ ............... ............. कायधक्रम सं चालनका
लागि पेश ििे को व्यवसाय योजना सं ि मेल खाने कायधका लागि गबित ३ बिध गभि सं शघय सिकाि वा प्रदे श
मन्द्िालय/गनदे शनालय/षवज्ञ केन्द्रबाट अनुदान नगलएको स्वघोिणा िदध कु । अन्द्यथा िेला पिे ि कसुिदाि
ठहिे मा सम्झौता िद्द लिायत गनयमानुसािका अन्द्य सजाय भोग्न समेत तयाि कु ।

गनवेदकको
दस्तखत
नाम :
गमगत :
सं स्थाको काप :

ब्यवसाय सञ्चालन िने प्रगतबर्द्ता
श्री भेटेरिनिी अस्पताल तथा पशु सेवा षवज्ञ केन्द्र, पााँचथिको गमगत २०७७/०६/१२ िते को षिददम टु डे
दै गनक पगिकामा प्रकाशशत सूचना अनुसाि .............................नििपागलका/िाउाँपागलका वडा नं. ......को
.................... िाउाँ/टोल बस्ने श्री...................................... ................ .......... .......... ......ले कृषि व्यवसाय
प्रबर्द्धन तिधको पशु षवकास कायधक्रम अन्द्तिधत ................ ............... ............. कायधक्रम सं चालनका
लागि प्रस्ताव पेश ििे को

हुाँदा उल्ले ख भए अनुसािको व्यवसाषयक योजना अनुसाि व्यवसायला् गनिन्द्तिता

ददनेकु साथै प्रस्ताव स्वीकृत भएको खट/डमा न्द्यू नतम ............ बिधसम्म व्यवसायला् गनिन्द्तिता ददनेकु भगन
प्रगतबर्द्ता िदधकु ।
गनवेदकको
दस्तखत
नाम :
गमगत :
सं स्थाको काप :

स्थानीय तह पशु सेवा शाखाबाट िरिने गसिारिस पिको ढााँचा

गमगतः २०७7।.....।.....

श्रीमान कायाधलय प्रमुख ज्यु,
ु ।
भेटेरिनिी अस्पताल तथा पशु सेवा षवज्ञ केन्द्र, पााँचथि/सम्पकध केन्द्र ताप्ले जङ

गबियः गसिारिस िरिएको ।
महोदय,
श्री भेटेरिनिी अस्पताल तथा पशु सेवा षवज्ञ केन्द्र, पााँचथिको गमगत २०७७/०६/१२ िते को षिददम
टुडे दै गनक पगिकामा प्रकाशशत सूचना अनुसाि .............................नििपागलका/िाउाँपागलका वडा नं. ......को
.................... िाउाँ/टोल बस्ने श्री...................................... ................ .......... .......... ......ले कृषि व्यवसाय
प्रबर्द्धन तिधको पशु षवकास कायधक्रम अन्द्तिधत ................ ............... ............. कायधक्रम सं चालनका
लागि प्रस्ताव तयाि ििे को हुाँदा गनजले ........................... स्थानमा षवित .................बिधदेशख
................................ व्यवसाय सञ्चालन िरि िहनु भएको हुाँदा गनजले पेश ििे को प्रस्ताव मूल्यांकन
प्रकृयामा समावेश िरिददनु हुन गसिारिस िरिएको व्यहोिा अनुिोध क ।

प्रस्ताव दतााको लागि चेकगलष्ट अनुसारका गववरणहरु अगनवार्ा संलग्न हुनु पनेछ ।
क्र.सं.

संलग्न कािजातहरु

भएको

१.

सूचनासाथ सं लग्न नं.१दे शख ६ सम्मका िमे ट

२.

िमध/उद्योि/समूह/सहकािी दताधको प्रमाणपि

३.

स्थायी ले खा नं.प्रमाण पि

४.

कि च ुताको प्रमाण पिको प्रगतगलपी

५.

आवेदकको नािरिकताको प्रमाणपिको प्रगतगलपी

अनुसािको षवविण

६.

सम्बशन्द्धत वडा/ िाउाँपागलका/ नििपागलका पशु

७.

जग्िा धगन प्रमाण पुजाध वा कशम्तमा १० बिधको

सेवा शाखाको गसिारिस पि

सं झौता (जग्िा धगनको नािरिकताको प्रमाणपि
ि धगनपूजाध सं लग्न हुन ु पनेक

८.

शैशिक

योग्यताको

प्रमाण/तागलम/बैदेशशक

िोजिािीबाट िकेको भए सो को प्रमाणको
प्रगतगलपी

9.

समूह/सगमगत/सहकािीको हकमा कायधसगमगतको
गनणधय/अशघल्लो आ.व.को लेखापिीिणको

प्रगतवेदन, बैङ्क खाता खुल्ने चेकबुकको प्रगतगलपी
10.

लाित साझेदािीको लागि िकम लिानीको श्रोत

११.

षवित ३ बिधगभि स्थानीय तह लिायत कुनैपगन

(बैंकको पि/बैंक स्टे टमेन्द्ट/सहकािीको पि)
सिकािी

गनकायबाट

ििे को/नििे को ।
12.

अनुदान

िकम

प्राप्त

हाल सञ्चालन ििे को व्यवसायको ि कायधक्रम
सञ्चालन स्थलको िषङ्गन िोटोहरु

नभएको

