कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन अनुदान (कृषि/पशु सहकारी सं स्थासँगको सहकायधमा व्यवसाषयक पशुपालन)
कायधक्रम सञ्चालनको लागग आवेदन
श्रीमान् कायाधलय प्रमुख ज्यू,
ु ।
भेटेररनरी अस्पताल तथा पशु सेवा षवज्ञ केन्द्र पाँचथर/सम्पकध केन्द्र ताप्लेजङ

षविय : प्रस्ताव पेश गररएको सम्बन्द्धमा ।

तहाँ गबज्ञ केन्द्रबाट गमगत २०७७/०६/१२ गते को षिददम टु डे दै गनक पगिकामा प्रकाशशत सूचना अनुसार
म/हामी गनवेदकले तपगसल बमोशजमको लागत साझेदारीमा पशु षवकास कायधक्रम तिध कृषि/पशु सहकारी
सं स्थाहरुको सहकायधमा व्यवसाषयक पशुपालन कायधक्रम अन्द्तगधत ....................... ...........................
.............. कायधक्रम सञ्चालन गनध ्छुकु क भ् आवयक कारवाहीको लागग यो गनवेदन पेश गरे को कु ।
प्रस्ताषवत कायधक्रमको नाम : .......................................................................................
कायधक्रम सन्द्चालन हुने स्थानको पूरा ठे गाना : ................................................................
प्रस्तावकको नाम र थर : .........................................................................................
िमध/सं स्था/व्यवसाय/द्ोग/कम्पनीको नाम ................................................................
स्थायी ठे गाना : .....................................................................................................
सम्पकध मोवा्ल नं. ..............................................
संलग्न कागजातहरुको सूची
क्र.सं .

संलग्न कागजातहरुको षववरण

संख्या

गनवेदकको
दस्तखत
गमगत

व्यवसायीक कायधयोजना
१. आवेदकको सामान्द्य जानकारी
(क) व्यवसायको षकगसम
(ख) ब्यवसायको ददे य
(ग) पालन गरे को पशुपन्द्कीको सं ख्या
(घ) सञ्चालन गरे को पशुजन्द्य द्ोगको षववरण

(ङ) पशुपन्द्की तथा पशुजन्द्य पदाथधको बाषिधक दत्पादन पररमाण (मे.टन)
(च) बाषिधक सरदर आम्दानी (रु.हजारमा)
(क) व्यवसायमा सं लग्न जनशशत मषहला...............पुरुि ............अन्द्य ..............जम्मा............
संशिप्त व्यवसाषयक योजना
प्रस्ताषवत आयोजनाको नाम
आवेदक र सम्पकध व्यशत सम्बशन्द्ध षववरण
पूणध ठे गाना (पिाचारको लागग)
सं स्था स्थापना भएको गमगत
सम्बशन्द्धत गनकायमा सं स्था दताध भएको गमगत
टे गलिोन नं.
सम्पकध व्यशतको नाम
सम्पकध व्यशतको टे गलिोन
इमेल
प्रस्ताषवत दपआयोना स्थल (कायधिेि)
प्रस्ताषवत आयोजनाको कूल खचध
माँग गरे को कूल अनुदान रकम रु.
प्रस्तावकको तिधबाट व्यहोरीने रकम रु.

१. संस्थामा आवर्द् सदस्यहरुको पशुपन्द्की र दूध दत्पादनको तथ्याङ्क
गस.नं.

कृिकको नाम

थर

ठे गाना

पशु सं ख्या
स्थानीय

सवै कृिक सदस्यहरुको षववरण कु ट्टैपानामा भनुध पनेक ।

२.अनुदानग्राही सं स्थाको अनुभव र अन्द्य षववरण
षवगतमा गरे का कामहरुको सं शिप्त षववरण
षवत्तीय, मानवीय र भौगतक श्रोत
३.समस्या, औशचत्य, ददे य तथा लाभाशन्द्वत घर पररवार सं ख्या
तपा्को सं स्थाले व्यवसाय सं चालन सम्बन्द्धमा
भोग्दै आएको समस्याहरु
व्यवसाषयक योजना षकन र के कायधका लागग पेश
गनुध भएको हो

आयोजनाको ददे यहरु
लाभाशन्द्वत

घर पररवार सं ख्या (प्रत्यि तथा

अप्रति)
४.आयोजना संचालन प्रकृया
आयोजना कसरी सं चालन हुन्द्क
५.अनुदानबाट के दपलशब्ध हागसल हुनक
े <
िेििल षवस्तार (हेक्टर)
दत्पादन बृषर्द् (पररमाण मे.टन)
शजषवकोपाजधन तथा जीवनस्तर सुधार
रोजगारी तथा आगथधक अवस्था सुधार

दन्नत

पशुजन्द्य दत्पादनको
जम्मा

षववरण र पररमाण

६.प्रस्ताषवत कृयाकलापहरुको लागत अनुमानको गबस्तृत प्रस्ताषवत खचध अनुसार षववरण पेश गनुह
ध ोस ।

क्र.सं .

माँग गरे को

मुख्यमुख्य कृयाकलाप

अनुदान

आवेदकको
योगदान

कूल

कैषियत

कूल जम्मा
मागथका दल्लेशखत सम्पूणध षववरणहरु सही रुपमा पेश गरे को कु । कषह कतै झुठो ठहररएमा कानुन बमोशजम
सजाय भोग्न तयार रहेको व्यहोरा अवगत गरादँकु/गरादँकौ ।
सं स्थाको शजम्मेवार पदागधकारीको
नाम
पद
हस्तािर
गमगत
कायाधलय/सं स्था/िमधको काप

लागत साझेदारी गने प्रगतबर्द्ता
श्री भेटेररनरी अस्पताल तथा पशु सेवा षवज्ञ केन्द्र, पाँचथरको गमगत २०७७/०६/१२ गते को षिददम टु डे
दै गनक पगिकामा प्रकाशशत सूचना अनुसार .............................नगरपागलका/गादँपागलका वडा नं. ......को
.................... गादँ/टोल बस्ने श्री...................................... ................ .......... .......... ......ले कृषि व्यवसाय
प्रबर्द्धन तिधको पशु षवकास कायधक्रम अन्द्तगधत ................ ............... ............. कायधक्रम सं चालनका
लागग पेश गरे को आगथधक प्रस्ताव अनुसार कुल लगानी रु................ को.............प्रगतशतले हुन आदने
रु..................... अिरे पी ................. ....... ....... बराबरको लगानी आफ्नो आन्द्तररक श्रोत/बैंक/षवशत्तय
सं स्थाबाट ऋण बेहोरी कायधक्रम सम्पन्द्न गने प्रगतबर्द्ता जाहेर गदध कु ।


लागत साझेदारी गने रकम आन्द्तररक श्रोत पररचालन गने भए बैं क स्टे टमेण्ट/ऋण गलने भए बैंकको पि सं लग्न गनुध पनेक ।



कायाधलयको तिधबाट प्रगत इका् अगधकतम अनुदान रकम कूल लागतको ७५ प्रगतशतभन्द्दा बढी हुनेकैन ।यदद दत रकम तोषकएको
रकम भन्द्दा बढी भएमा तोषकएको रकम माि अनुदान स्वरुप दपलब्ध गरा्नेक बाँकी रकम स्वयं प्रस्तावकले ब्यहोनुध पनेक ।

गनवेदकको
दस्तखत
नाम :
गमगत :
सं स्थाको काप :

समान प्रकृगतको अनुदान नगलएको स्वघोिणा
श्री भेटेररनरी अस्पताल तथा पशु सेवा षवज्ञ केन्द्र, पाँचथरको गमगत २०७७/०६/१२ गते को षिददम टु डे
दै गनक पगिकामा प्रकाशशत सूचना अनुसार .............................नगरपागलका/गादँपागलका वडा नं. ......को
.................... गादँ/टोल बस्ने श्री...................................... ................ .......... .......... ......ले कृषि व्यवसाय
प्रबर्द्धन तिधको पशु षवकास कायधक्रम अन्द्तगधत ................ ............... ............. कायधक्रम सं चालनका
लागग पेश गरे को व्यवसाय योजना सं ग मेल खाने कायधका लागग गबगत ३ बिध गभि सं शघय सरकार वा प्रदे श
मन्द्िालय/गनदे शनालय/षवज्ञ केन्द्रबाट अनुदान नगलएको स्वघोिणा गदध कु । अन्द्यथा िेला परे र कसुरदार
ठहरे मा सम्झौता रद्द लगायत गनयमानुसारका अन्द्य सजाय भोग्न समेत तयार कु ।

गनवेदकको
दस्तखत
नाम :
गमगत :
सं स्थाको काप :

ब्यवसाय सञ्चालन गने प्रगतबर्द्ता
श्री भेटेररनरी अस्पताल तथा पशु सेवा षवज्ञ केन्द्र, पाँचथरको गमगत २०७७/०६/१२ गते को षिददम टु डे
दै गनक पगिकामा प्रकाशशत सूचना अनुसार .............................नगरपागलका/गादँपागलका वडा नं. ......को
.................... गादँ/टोल बस्ने श्री...................................... ................ .......... .......... ......ले कृषि व्यवसाय
प्रबर्द्धन तिधको पशु षवकास कायधक्रम अन्द्तगधत ................ ............... ............. कायधक्रम सं चालनका
लागग प्रस्ताव पेश गरे को

हुँदा दल्ले ख भए अनुसारको व्यवसाषयक योजना अनुसार व्यवसायला् गनरन्द्तरता

ददनेकु साथै प्रस्ताव स्वीकृत भएको खण्डमा न्द्यू नतम ............ बिधसम्म व्यवसायला् गनरन्द्तरता ददनेकु भगन
प्रगतबर्द्ता गदधकु ।
गनवेदकको
दस्तखत
नाम :
गमगत :
सं स्थाको काप :

स्थानीय तह पशु सेवा शाखाबाट गररने गसिाररस पिको ढाँचा

गमगत २०७7।.....।.....

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

गबिय गसिाररस गररएको ।
महोदय,
श्री भेटेररनरी अस्पताल तथा पशु सेवा षवज्ञ केन्द्र, पाँचथरको गमगत २०७७/०६/१२ गते को षिददम
टुडे दै गनक पगिकामा प्रकाशशत सूचना अनुसार .............................नगरपागलका/गादँपागलका वडा नं. ......को
.................... गादँ/टोल बस्ने श्री...................................... ................ .......... .......... ......ले कृषि व्यवसाय
प्रबर्द्धन तिधको पशु षवकास कायधक्रम अन्द्तगधत ................ ............... ............. कायधक्रम सं चालनका
लागग प्रस्ताव तयार गरे को हुँदा गनजले ........................... स्थानमा षवगत .................बिधदेशख
................................ व्यवसाय सञ्चालन गरर रहनु भएको हुँदा गनजले पेश गरे को प्रस्ताव मूल्यांकन
प्रकृयामा समावेश गररददनु हुन गसिाररस गररएको व्यहोरा अनुरोध क ।

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

संलग्न कागजातहरु

भएको

१.

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

२.

िमध/द्ोग/समूह/सहकारी दताधको प्रमाणपि

३.

स्थायी ले खा नं.प्रमाण पि

४.

कर च ुताको प्रमाण पिको प्रगतगलपी

५.

आवेदकको नागररकताको प्रमाणपिको प्रगतगलपी

अनुसारको षववरण

६.

सम्बशन्द्धत वडा/ गादँपागलका/ नगरपागलका पशु

७.

जग्गा धगन प्रमाण पुजाध वा कशम्तमा १० बिधको

सेवा शाखाको गसिाररस पि

सं झौता (जग्गा धगनको नागररकताको प्रमाणपि
र धगनपूजाध सं लग्न हुन ु पनेक

८.

शैशिक

योग्यताको

प्रमाण/तागलम/बैदेशशक

रोजगारीबाट िकेको भए सो को प्रमाणको
प्रगतगलपी

9.

समूह/सगमगत/सहकारीको हकमा कायधसगमगतको
गनणधय/अशघल्लो आ.व.को लेखापरीिणको

प्रगतवेदन, बैङ्क खाता खुल्ने चेकबुकको प्रगतगलपी
10.

लागत साझेदारीको लागग रकम लगानीको श्रोत

११.

षवगत ३ बिधगभि स्थानीय तह लगायत कुनैपगन

(बैंकको पि/बैंक स्टे टमेन्द्ट/सहकारीको पि)
सरकारी

गनकायबाट

गरे को/नगरे को ।
12.

अनुदान

रकम

प्राप्त

हाल सञ्चालन गरे को व्यवसायको र कायधक्रम
सञ्चालन स्थलको रषिन िोटोहरु

नभएको

