अनुसूची-35

(दफा 7 सँग सम्बन्धित)
ननवेदनको ढाँचा
श्री प्रमुख ज्यू,

नमनतिः .........................

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा ववज्ञ केधर,
नलवाङ,रोल्पा।

ववषयिः ........................................ काययक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव पेश गरे को बारे ।
प्रस्तुत ववषयमा तँहा कायायलयबाट नमनत....................................... मा प्रकान्शत गररएको सूचना
अनुसार .............................................................. काययक्रममा सहभागी हुने योग्यता पुगेकोले

काययक्रमको मापदण्ड नभत्र रही कायायलयले उल्लेख गरे को शतयहरुको अनिनमा रही काययक्रम सञ्चालन
गनय ननम्न बमोन्िका कागिातहरू यसै पत्रसाथ सं लग्न गरी यो प्रस्ताव पेश गरे का छु /छौं।
सं लग्न कागिातहरुिः

1. प्रस्तावकको ननवेदन

2. ननयमानुसार दताय भएको प्रमाण-पत्रको प्रनतनलवप (समुह/नीन्ि फमय/कम्पनी/सहकारी)
3. स्थायी लेखा नम्बर प्रमाण-पत्रको प्रनतनलवप

4. गत आनथयक बषयको कर च ुक्ता प्रमाण-पत्रको प्रनतनलवप

5. काययक्रम सञ्चालनको लानग कायययोिना सवहतको प्रस्ताव
6. प्रस्ताव स्वीकृत गरी अनुदान माग गनय गररएको ननणययको प्रनतनलवप
7. प्रस्ताव पेश गनेको नागररकताको प्रनतनलवप

8. ननमायण गररने पूवायिारको हकमा लागत अनुमान तथा नक्सा र िग्गा िनी दताय प्रमाण-पुिायको प्रनतनलवप

वा िग्गा भाडामा नलई काययक्रम सञ्चालन गनेको हकमा १० वषयको करार पत्र)

9.

िग्गा कर (नतरो) नतरे को रनसदको प्रनतनलपी

मानथ उल्लेन्खत वववरण तथा कागतपत्रहरु सत्य छन्। ववगत नतन वषय दे न्ख प्रनतफलमा आिाररत
प्रोत्साहन बाहेक यसै प्रकनतको कामका लागी अनुदान नलएको छै न ।

दस्तखत :
नाम :

ठे गाना :

सम्पकय नं.:

सं स्थाको छाप

ननवेदक

अनुसूची-37

( दफा 7 सँग सम्बन्धित )
काययक्रमको संन्िप्त व्यावसावयक कायययोिना
काययक्रमको नाम:
न्िल्ला:

गा.पा./न.पा.:

वडा नं.:

टोल:

आवेदकको नाम:

गाउँ :

अध्यि/ सञ्चालकको नाम:

मो.नं.:

१. व्यावसायको पररचय:

२. उद्देश्यहरु

:

३. पशुपधछी पालन व्यवसायमा अनुभव:
४. व्यवसाय सञ्चालन गररने स्थानको सं न्िप्त वववरण:
५. व्यवसाय सञ्चालनका लानग रहेका पूवायिारहरु :

६. तानलम सम्बधिी वववरण :
७. व्यवसाय सम्भाव्यताका आिारहरु ( उत्पादन, प्रशोिन, प्रवर्द्यन र बिाररकरणका सम्भागहरु बारे
ववस्तृत वववरण )
क) .....

ख) ......
ग) .....

घ) ......
८. सहकाययमा सञ्चालन गररने प्रस्ताववत कायय वववरण:
क्र.सं .

सञ्चालन
वक्रयाकलाप

गररने

अनुदान
रु

सं स्थागत

अधय ननकायबाट हुने िम्मा

लगानी रु.

अनुदान रु.

रु.

लगानी

िम्मा

9. सञ्चालन हुने काययक्रमको वातावरणीय उपयुक्तता (प्रभाव पाने वा नपाने)

10. उत्पाददत वस्तुको बिार योिनािः

11.व्यवसाय ददगो हुधछ भन्ने आिारहरुिः

क)....
ख)....

कायययोिना पेश गने:
नाम:
दस्तखत:
पदिः

नमनतिः

अनुसूची-४1

(दफा 9 को उपदफा (2) र 20 को उपदफा (3)सँग सम्बन्धित)
दोहोरो अनुदान ननलएको स्विःघोषणा
श्री प्रमुखज्यू
............................................

..............................................।
....................................................को आनथयक वषय 207.../207.... स्वीकृत काययक्रम अनुसार
नेपाल

सरकार/प्रदे श

सरकार/प्रदे श

सरकार/स्थानीय

तह/अधय

ननकायबाट

प्रदान

गररने

रकम/सामग्री/उपकरण/अधय वस्तु नलन इच्छु क रहेकोले दोहोरो पने गरी नेपाल सरकार/प्रदे श
सरकार/स्थानीय

तह

वा

अधय

ननकायबाट

प्रदान

गररएको

रकम/सामग्री/उपकरण/अधय

वस्तु

मैले/हामीले /मेरो/हाम्रो एकाघरको पररवारले ननलएको स्विःघोषणा गदयछु। यदद मैले नलएको प्रमान्णत

भएमा मेरो वा हाम्रो वा सं स्था वा समुह वा सहकारी वा कम्पनीको सम्पन्िबाट ननयमानुसार
ब्यन्क्तगत/सं स्थागत असुल उपर सरह असुल भएमा मेरो/हाम्रो कुनै दावी रहने छै न।
हस्तािरिः
नामथरिः ...............................

ठे गानािः ................................
सम्पकय नं. ............................
ईमेलिः .................................

