फाराम नं.२
हुलाकीमार्ग लक्षित दुग्ध ममसन कार्गक्रम सं चालनका लामर् ददईने आवेदन
श्रीमान् प्रमुख ज्र्ू,
.....................................
ववषर्ः हुलाकी मार्ग लक्षित दुग्ध ममसन कार्गक्रमको कार्ग र्ोजना पेश र्रे को सम्बन्धमा ।
महोदर्,
हामीलाई.................................................................... हुलाकी मार्ग लक्षित दुग्ध ममसन कार्गक्रम सं चालन

र्नग ईच्छु क भएकोले त्र्हााँबाट तोवकएको मनधागररत ढााँचामा कार्ग र्ोजना तर्ार र्री पेश र्ररएको हुाँदा र्स कार्गक्रममा
सहभार्ी भई मनधागररत प्रवक्रर्ा एवं मनर्मानुसार अनुदान सहर्ोर् पाउन सम्बक्षन्धत क्षजल्ला मभत्रै रही आवश्र्क सम्पूर्ग कार्गहरु
सञ्चालन र्ने प्रमतवद्धता व्र्क्त र्दै तपक्षशल अनुसारका कार्जातहरु र्सै मनवेदन साथ सं लग्न राखी पेश र्रे का छौँ ।
तपमसल
१) फा.नं.२ अनुसारको प्रस्ताव, पाना थान......
२) आवेदकको हकमा नेपाली नार्ररकता प्रमार् पत्रको-प्रमतमलवप, पाना थान......
३) आमधकाररक मनकार्मा दताग भएको दताग प्रमार् पत्रको प्रमतमलवप, पाना थान......
४) स्थार्ी लेखा नम्बर (PAN) प्रमार्पत्रको प्रमतमलवप, पाना थान......
५) कर च ुक्ता प्रमार् पत्रको प्रमतमलवप, पाना थान......
६) सहकारी सं स्थाको हकमा लेखा पररिर्को प्रमतमलवप, पाना थान......
७) फा.नं॰ ३ अनुसारको सं क्षिप्त कार्गर्ोजना, पाना थान......
८) कार्ग समममतको मनर्गर्को प्रमतमलपी, पाना थान......
९) कार्गक्रम सं चालन र्नुप
ग ने स्थानको जग्र्ाको जग्र्ाधनी प्रमार्पूजागको प्रमतमलवप वा मलजमा मलएको जग्र्ाको

हकमा जग्र्ाधनी प्रमार्पूजाग समेत करार पत्र (नोटरी पक्षललकबाट प्रमाक्षर्त) वा जग्र्ाधनीको सक्कल मन्जुरीनामा
(कम्तीमा ५ बषग अवमध) सम्म, पाना थान......
१०) अन्र् आवश्र्क कार्जातहरुः.................पाना थान...... र्री कूल जम्मा पाना थान......
११) मसलबन्दी खाम थान एक, लाहा छापको सं ख्र्ा.......
नोट: पेश र्रे को कार्जातहरुमा (√) क्षचन्ह लर्ाउनु पने छ ।
मनवेदकको
नाम,थर:
पद:
सं स्थाको नाम:
ठे र्ानाः

सम्पकग नं.:
दस्तखत (लेखात्मक)

रे खात्मक
दार्ााँ

वार्ााँ

नार्ररकता
प्रमार् –पत्र
नं॰
सम्प

फाराम नं.३
हुलाकीमार्ग लक्षित दुग्ध ममसन कार्गक्रमको व्र्वसावर्क कार्गर्ोजना
नोट) M उल्ले]क्षखत बुदााँहरुलाई सं क्षिप्त रुपमा वर्गन र्नुप
ग नेछ ।
प्रस्तामबत कार्गक्रमको नामः हुलाकीमार्ग लक्षित दुग्ध ममसन कार्गक्रम
१.सं स्था र सम्पकग व्र्क्षक्त सम्बक्षन्ध वववरर्
सं स्थाको नामः
सं स्थाको ठे र्ानाः
आवेदकको नाम, थरः
सं स्थाको हकमा स्थापना भएको मममतः
दताग भएको मनकार् र मममतः
टे मलफोन/मो.नः
सम्पकग लर्क्षक्तको मो.नः
प्रस्ताववत कार्गक्रम कार्ागन्वर्न हुने स्थानः

न.पा./र्ा.पा.:
वार्ग नं. :
टोल:

२= अनुदानग्राही सं स्थाको अनुभव र अन्र् वववरर्
मबर्तमा र्रे का कामहरुको सं क्षिप्त वववरर्
ववद्यमान ववत्तीर्, मानववर् र

भौमतक श्रोतको

वववरर्
३= समस्र्ा, औक्षचत्र्, उद्देश्र् तथा लाभाक्षन्वत घर पररवार सं ख्र्ा
आवेदकले

भोर्ेका

वा

ू
अनुभत

र्रे का

व्र्वसार्र्त समस्र्ाहरु
लर्वसावर्क कार्ग र्ोजना वकन र के का लामर्
पेश र्ररएको हो
प्रस्ताववत कार्गक्रमको उद्देश्र्

लाभाक्षन्वत घर पररवार सं ख्र्ा
(प्रत्र्ि र अप्रत्र्ि)

४= कार्गक्रममा सहभामर् हुने कृषकहरुको ववबरर्
क्र.सं .

कृषकहरुको नाम, थर

ठे र्ाना

र्ाई/भैँ सीको
सं ख्र्ा

घासेबालीको

मामसक दुध

िेत्रफल

उत्पादन

(कठ्ठा)

(मल.)

र्ोठको
व्र्बस्थापन
(अमत उत्तम/
उत्तम/न्र्ून)

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२

२३
२४
२५
४= कार्गक्रम सं चालन प्रकृर्ा
प्रस्ताववत कार्गक्रम कसरी सं चालन
र्ररने हो

५=अनुदानबाट हामसल हुने उपलक्षलधहरु
कार्गिेत्र मबस्तार
उत्पादन

बृवद्ध

(दै मनक/मामसक/

बावषगक पररमार्, मे.ट.)
क्षजववकोपाजगन तथा क्षजवनस्तरमा सुधार
रोजर्ारी

तथा

आमथगक

अवस्थामा

सुधार
६= प्रस्ताववत कृर्ाकलापहरुको लार्त अनुमानको ववस्तृत वववरर्
मुख्र् मुख्र् कृर्ाकलाप

क्र.सं .

अनुमामनत लार्त रकम

मार् र्ररएको

आवेदकको

रु

अनुदान रकम रु

र्ोर्दान रकम रु

कैवफर्त

जम्मा
लार्त प्रमतवद्धता
प्रचमलत कानूनले अर्ोग्र् नठहररएको, उक्त कार्गक्रम सं चालन र्नग छनौट भएमा कार्ग र्ोजना र सम्झौता बमोक्षजम
लार्त साझेदारीमा आफ्नो आन्तररक श्रोतबाट व्र्होने, कार्गक्रम सं चालन र्नग आवश्र्क जग्र्ा..........................का लामर्
सं रचना व्र्वस्था र्ने, प्रस्ताववत कार्गक्रमको लामर् अन्र् कुनै मनकार्बाट मबर्त ३ बषग मभत्र आमथगक सहर्ोर् प्राप्त नर्रे को,
कार्गववमधको उद्देश्र् अनुरुप अनुदान रकमको उपर्ोर् र्नेछु, र्स प्रवक्रर्ा अनुसार सं चालन हुने कार्गक्रम, वक्रर्ाकलाप र

ववकास र्ररएका पूवागधार तथा सुववधाको प्रर्ोर् तोवकए बमोक्षजमको प्रर्ोजनका लामर् मात्र र्नेछु र कार्ागलर्को पूव ग स्वीकृमत
बेर्र तोवकएको सं रचनाको कुनै प्रकारले फेरबदल वा स्वरुप पररवतगन, सोको पुनमनगमागर् वा मबक्री ववतरर् कार्ग र्ने छै न, र्स
कार्गक्रमको उद्देशर्साँर् मेरो कुनै प्रकारको स्वाथग नबाक्षझएको, र्समा उल्लेख र्ररएका वववरर् सत्र् सााँचो हो र सं चामलत
वक्रर्ाकलापबाट वातावरर्लाई कुनै वकमसमको असर नपुर्ागउने प्रमतवद्धता व्र्क्त र्दगछु ।
प्रस्ताव पेश र्नेको
नाम थर:
पद:
सं स्थाको नाम:
ठे र्ानाः
सम्पकग नं॰
दस्तखत (लेखात्मक)

रे खात्मक
दार्ााँ

क. स्थामनर् तहको कृवष एवं पशुपन्छी हेने शाखाको मसफाररसः

वार्ााँ

मामथ उल्लेक्षखत व्र्होराहरु उपर्ूक्त भएको हुाँदा प्रस्ताव छनौट प्रवक्रर्ामा मनजको प्रस्ताव सं लग्न र्रर ददनु हुन
मसफाररस साथ अनुरोध र्दगछु ।

मसफाररस र्नेको
दस्तखतः
नामः
पदः
कार्ागलर्को छापः

