
अनसूुची-10 

(परिच्छेद 4 को 4.1.9.1 (ख), 4,2,9,1 (ख) ि 4.4.11 (ख) सँग सम्बन्धित) 

अनदुानका लागग आवेदन फािाम (नमूना) 

                   गमगतिः.................. 
श्री प्रमखुज्यू 

भेटेिीनिी अस्पताल तथा पश ुसेवा ववज्ञ केधर 

गसधिलुी । 

    ववषयिः..............................................। 

   प्रस्ततु ववषयमा यस ववज्ञ केधरबाट गमगत 2077/07/17 मा प्रकान्शत साववजगनक सूचना बमोन्जम आवश्यक 
कागजात सवित िाम्रो समूि/सिकािी/सँस्था/सगमगत/कृवष फमवका सदस्यिरुले............................कायवक्रम 
अधतगवत..............................सधचालन गनव ईच्छुक भएकोले सिभागी गिाई ददनिुनु यो गनवेदन पेश गिेको छु/छौ। 

 

           गनवेदक 

             
          ............................... 
क्र.स. कृषकको नाम ठेगाना पगत/पत्नीको नाम सम्पकव  न. दस्तखत 

      

      

 

गनवेदन साथ सँलग्न कागजातिरु 

१. सम्बन्धित गनकायमा कृवष समूि/सिकािी/सँस्था/सगमगत/कृवष फमव तथा नववकिण भएको प्रमाणपत्रको 
प्रगतगलवप 

२. कायवक्रम सधचालन िनुे स्थान (जग्गा/जगमन) को ववविण वा भाडाको जग्गा भएमा कम्तीमा 5 बषवको 
सम्झौतानामा । 

३. गनवेदकको नागरिकता वा परिचय खलु्ने प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप। 

४. कायव सगमगतको गनणवयको प्रगतगलवप। 

गनवेदनसाथ सँलग्न गनुवपने तथ्याङ्क फािामको ढाचँा 
भाग 1 कृवष समूि/सिकािी/सँस्था/सगमगत ि कृवष फमवको ववविण 

१. कृवष समूि/सिकािी/सँस्था/सगमगत/कृवष फमवको नामिः- 

२. कृवष समूि/सिकािी/सँस्था/सगमगत/कृवष फमव गठन भएको गमगतिः- 

३. कृवष समूि/सिकािी/सँस्था/सगमगत/कृवष फमवको ठेगानािः- 

४. तपाईको समूि/सँस्था कुनै सिकािी सँस्थामा आवद्ध छ भने सो सँस्थाको 
नामिः..........................................दताव न. 

५. कृवष समूि/सिकािी/सँस्था/सगमगत/कृवष फमव कसिी गठन भएको िो ? कसको सियोगमा कृवष 
समूि/सिकािी/सँस्था/सगमगत/कृवष फमव गठन भयो?.......................................................................... 



६. कृवष समूि/सिकािी/सँस्था/सगमगत/कृवष फमव गठनको खास उदे्धश्य के 
िो?.......................................................................................................................................... 

७. मागसक बचत छ वा छैन ? यदद छ भने कगत.............................. 
क) बैँकिः......................................................ख) खाता न.................................. 

८. कृवष समूि/सिकािी/सँस्था/सगमगत/कृवष फमव कायावधवयनको प्रमाण 

(क) गनणवय (  ) (ख) नगदी खाता (  ) (ग) बैङ्क खाताको ववविण(  ) (घ) दताव प्रमाणपत्र (  )  (ङ) 
अचल सम्पगतको स्वागमत्वको प्रमाण पत्र(  ) (च) अधय भए खलुाउनिुोस.्......................            

९. कृवष समूि/सिकािी/सँस्था/सगमगत/कृवष फमव सदस्यताको ववविण 

क्र.स. सदस्यको नाम गलङ्ग पगत/पन्त्नको नाम खेगतयोग्य जगमन/पश ुसँख्या कैवफयत 

      

      

 

भाग 2 प्रस्ताववत वक्रयाकलाप 

१. कायवक्रमको न्शषवकिः 
२. कायवक्रमको पूणव ववविणिः 
३. कायवक्रमको मित्विः 
४. कायवक्रमबाट िनुे फाईदािः 
५. कायवक्रमबाट स्थानीय अवसििरुको कसिी प्रयोग िधुछ ?.................................................................... 

६. कृवष समूि/सिकािी/सँस्था/सगमगत/कृवष फमवबाट यस्ता वक्रयाकलापिरु पविल्यै भएको छ वा छैन? (क) छ  
(   )     (ख) छैन (   ) 

७. प्रस्ताववत कायवक्रमबाट सबै अथवा बािलु्यता भएका समूि/सिकािी/सँस्था/सगमगत सदस्य कसिी लाभान्धवत 
िधुछ ? 

८. वाताविणीय दृविकोणबाट उपयकु्त भए/नभएको ? 

भाग 3 आगथवक पक्ष 

१. प्रस्ताववत कायवक्रमको अनमुागनत कुल लागत रु................................................................. 
२. कृवष समूि/सिकािी/सँस्था/सगमगत/कृवष फमवको आफ्नो योगदान रु........................................ 
३. .................................................कायावलयबाट माग गिेको अनदुान िकम रु....................... 
४. प्रस्ताववत कायवक्रमको अनमुागनत लागत ववविण 

५. प्रस्ताववत वक्रयाकलाप कायावधवयन योजना 
- आवश्यक सि-सामान कुन, किाँ ि कसिी छनौट गने ? 

- कस्तो प्रकािको सि-सामान को माफव त गने ? 

- परियोजनाबाट उत्पादन िनुे बाली/बस्तकुो बजािीकिण कसिी िनुे? 

- श्रम तथा श्रम लागत व्यवस्थापन कसिी गने ? 

- अधय ववविण 


