
                          आवेदनको ढााँचा                           फारम- २ (क) 

                                                                               ममत िः 
  

श्रीमान ्प्रमुखज्यू, 

........................ 

ववषयिः सहकाययमा प्रस् ावमा आधारर  काययक्रमको आवेदन पेश गरीएको सम्बन्धमा । 
 

महोदय, 

......................................(कायायलयको नाम)को 
ममत ........................... को .......... ............... ..... ...... 
.... .....पत्रिकामा प्रकामश  सचूना अनुसार सहकाययमा प्रस् ावमा आधारर  काययक्रमको लागी 
......... ....... .... .... ....कायायलयसाँग अनुदान रकम रु......... 
............. ............ ............ मागको लागी यो आवेदन पेश गररएको व्यहोरा 
अनुरोध छ ।साथै फारम नं. २(ख) बमोजिमको वववरण  था आवश्यक काग्िा हरु खामबन्दी गरी यस ै
आवेदन साथ सलंग्न गरेको छु/छौँ । 

                                                   

                                                 तनवेदक 

                दस् ख :- 
                                                              नाम, थर :- 

                                                              ठेगाना :- 

                                                              सम्पकय  नम्बर:- 



  

                       पररयोिना प्रस् ावको ढााँचा              फारम नं. २(ख) 

क. प्रस्तावकको संक्षिप्त वववरण 

१) प्रस् ाव पेश गरेको कायायलयिः कुनै एकमा(√) चचन्ह लगाउने। 
  क) कृवष ज्ञान केन्र                           ख) भेटेररनरी अस्प ाल  था पशु सेवा ववज्ञ केन्र     

२) प्रस् ावको नाम, थर :   

ठेगाना: जिल्ला -            
गा.पा/न.पा- 
वडा नं. -            टोल - 
सम्पकय  मोबाईल नं.  
ईमेल -  

३) प्रस् ावको ककमसमिः कुनै एकमा(√) चचन्ह 
लगाउने। 

क) उद्यमम/व्यवसातयक कृषक  
ख) उद्यमम/व्यवसातयक कृषक समूह/संस्था  
ग) कृवष व्यवसायममा सलंग्न सहकारी 
घ) कृवष उत्पादनमा सगं्लन फमय/उद्यमीहरु 
ङ) कृवष के्षिमा काम गने उद्योग/कम्पतन 

४) प्रस् ावक संस्थाको द ाय प्रमाणपि नं:- 
       भ्याट/पान नं:- 

द ाय भएको तनकाय :   

द ाय ममत िः 

ख. पररयोजनाको ववस्ततृ वववरण 

1. प्रस् ावव  पररयोिनाको नाम :-      

2. प्रस् ावव  पररयोिनाको पषृ्ठभुमम (व यमान अवस्थाको वववरण  था पररयोिनाको औचचत्य खुलाउने):- 
 

 

3. प्रस् ावव  पररयोिनाको उद्देश्य :-  

     

 

4. पररयोिनाको कुल लाग  अनुमान :-   

5. परयोिना कायायन्वयनका साझेदारहरु र त नका साझेदारी रकम  :-   

क) 
  ख)  

6. प्रदेश सरकारको तनकायबाट माग गररएको अनुदान :-  

 



7. पररयोिना स्थलको वववरण 
७.१ प्रस् ावव  पररयोिना संचालन हुने िग्गाको अवस्था  

कक ा नं र 
ठेगानािः 

िग्गाको स्वाममत्वको ककमसम 
तनजि/करार 

िग्गाको क्षेिफल )कठ्ठा   (  िग्गाको सरुक्षा अवस्था   

    

 

    

 
 

 ७.२ पररयोिना संचालन हुने स्थलको जिवपएस कोडिः  
अक्षांस                           देशान् र 
 ७.३ यस भन्दा पहहले अनुदान प्राप्  भएको छ छैनिः 
     अनुदान प्राप्  भएको छ भने सोको त्रबवरण  : 

अनुदान प्राप्  गरेको बषय के को लाचग प्राप्  भएको कत  रकम कुन संस्थाबाट प्राप्  भएको 
    

8. पररयोिनाबाट लाभाजन्व  हुने लक्षक्ष  समुदायको घरधरुी सख्या 
पुरुष महहला दमल  िनिा ी मुजस्लम अन्य 
      

9.   पररयोिना कायायन्वयन िनशक् ी वववरणिः  
क) मौिुदा िनशजक् : - 

 

ख) थप गनुयपने िनशजक् :- 
 

10.   प्रस् ावव  पररयोिनाको लागी उपलब्ध पूवायधार/श्रो  :-  
क) मेमशनरी  था औिारको वववरण (ककमसम  था क्षम ा)- 
 

 

ख) मसचाई/पातनको उपलब्ध ा  था श्रो  सम्बन्धी वववरण:- 
 

 

ग) सडकको पहुाँच र त्रबद्युत करण सम्बन्धी वववरण:- 
 

 

घ) अन्य भौत क पूवायधारहरुको उपलब्ध ा वववरण:- 
 

 

11. प्रस् ाववक पररयोिनासाँग सम्बजन्ध  काययक्षम ा र अनुभव: (कत  वषय देखख कायय गदै आइरहेको,  ामलम 
मलए/नमलएको 



 

15. प्रस् ावव  पररयोिनाको लाग  अनुमान :- 

मस.न
. 

प्रस् ावव  कक्रयाकलाप 
अनसुारको आवाश्यक सवेा 
र सामाग्रीहरु  

पररमाण प्रत  
इकाई 
दर 

कुल िम्मा 
रकम रु. 

सहभाचग ा रकम 
रु. 

अपेक्षक्ष  अनुदान 
रकम रु. 

कैकफय  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

16. यस प्रस् ाव पि साथ संलग्न लाग  अनुमान अनुसार यस पररयोिनाको कुल लाग  
रु.....................को...........प्रत श ल े हुन  आउने  रु     .  ... ... 

............... ........ ......... ......   (अक्षरेपी ..................... 

 

 

12. पररयोिना सचंालनबाट वा ावरणमा पने प्रभाव र यसको हदगोपना:- 
 

 

13. पररयोिना समपन्न भएपतछका अपेक्षक्ष  उपलब्धीहरु (बुदााँग  रुपमा सम्भव भए पररमाण समे  खुलाउने:- 
 

 

 

14. प्रस् ावव  पररयोिना अन् गय  कुन कुन काम गने हो र त्यसको लागी आवश्यक पने सामाचग्रहरुको वववरण 
(पररमाण साथ)  
 

 

 

 



................. ................ ............. .........  ............. 

......)  बराबरका साझेदारी रकम हामी प्रस् ावकले बेहोरी काययक्रम सम्पन्न गनय प्रत बद्ध ा िाहेर 
गदयछु। 
ग) पररयोजना सचंालनमा सहभागगहरुको वववरण (समुह/सहकारीले मात्र अननवायय भनुयपने)  

क्र.सं. सहभाचगहरुको नाम, 
थर 

पद ठेगाना (गा.पा./नपा. र 
वाडय न.ं 

घरपररवार  

संख्या 
क्षेिफल.  सम्पकय  फोन दस् ख  

१        

२        

३        

४        

        

घ (संलग्न कागजातहरु:- सलंग्न भएका कागजातहरुको हकमा रुजु गने कमयचारीले √ गचन्ह लगाउने 
क्र.स संलग्न कागिा हरु कायायलयले रुि ु गन े

प्रयोिनको लाचग माि 
    

   

   

   

   

   

   

यस पररयोिनाको लाचग यसमा उल्लखे भए बाहेकका अरु कुनै पतन तनकाय स ग अनदुान मांग गरेका छैनौं। 
मैल/ेहामीले अनदुान प्राप्  गनय कायायलयमा कुन ैप्रकारले पह̐ुच   ,छैन। खोज्ने पानय प्रभाव  सो गरेको पाईएमा 
कायायलयले आवेदन रद्द गनय सक्न े कुरामा हाम्रो पूणय मञ्िुरी रहेको छ। यसमा उल्लखे गरेको वववरण 
सत्य साचंो हो, झुठो ठहरे कानुन बमोजिम सहूाँला/ बझुौँला ।  

                           आवेदकको सही  : 
                              आवदेकको नाम र पदिः 
                                 ठेगाना : 
 

फामय संस्थाको छाप 

रुि ुगनकेो सही : 
 

रुि ुगनकेो नाम र पद : 
 

 

कायायलयको नाम : 

 

 


