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अनसूुची -2 

(दफा ८ सँग स�वि�धत) 

आवेदन-प� 

�म�तः २०७.../..../.... 

�ीमान ्�नद�शक �यू, 

पशपु�छ� तथा म��य �वकास �नद�शनालय, 

बागमती �देश,  

हेट�डा¸ मकवानपरु¸ नेपाल  

माफ� त, 

�ी भेटे�रनर� अ�पताल तथा पशसेुवा �व� के��, 

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

 
 

�वषय:- अनदुान सहयोग उपल�ध गराई पाऊँ । 

 
 

महोदय,  

     तहाँ ... ... ... ... ... बाट �म�त ... ... ... ... मा �कािशत सूचना अनसुार तालतलैया �नमा�ण तथा स�ब��न गर� म��य 

उ�पादन �व��न काय��म रहेकोले अनदुान सहयोग उपल�ध गराई पाउन �न�नानसुार कागजात रािख �नवेदन गर�एको छ । 

यस तालतलैया उपभो�ा स�म�तको ��ताव �वीकृत भएमा स�बि�धत िज�ला �भ�ै र�ह संल�न ��ताव तथा ��तव�ता अन�ुपको 

काय� ग�रनेछ । 

तप�सलः 

१. �. १० को �टकट टाँसेको अनसूुची -२ अनसुारको आवेदन, 

२. अनसूुची-३ बमोिजमको ��ता�वत काय�योजना (��ताव), 

३. स�बि�धत �थानीय तहको �सफा�रस, 

४. अनसूुची-४ अनसुारको ��तव�ता-प�, 

५. स�बि�धत �नकायमा दता� �माण प� र न�वकरणको �मािणत ��त�ल�प, 

६. तालतलैया �नमा�ण/स�ब��न गर�ने ठाउँको फोटो (व�रपर� देिखने गर�) । 

 

�नवेदन पेश गन�कोः 

द�तखत र �म�तः 

नाम, थरः 

पदः 

सं�थाको नामः 

ठेगानाः 

सं�थाको छापः  



अनसूुची -३ 

(दफा ८ सँग स�वि�धत) 

��ता�वत काय�योजना (��ताव) 
 

१. तालतलैया उपभो�ा स�म�तको नामः 

२. ठेगानाः ३. स�पक�  नं. : 

४. प�रयोजनाको �े�फलः ५. प�रयोजना �थलः 

६. उपभो�ा स�म�तमा म��य �व�/ �वशेष�को सं�याः 

७. म��य �यवसाय स�बि�ध ता�लम �लएको भएः 

क. ता�लमको वष�ः ख. अव�ध ... ... ... ... ... देिख ... ... ... ... ... स�म ग. �दान गन� सं�थाः 
 

८. तालतलैया �नमा�ण/स�ब��नको �ववरणः 

तालतलैया �नमा�ण/स�ब��न हनेु �थान सं�या �े�फल (हे.) अनमुा�नत लागत (�.) 

    

    

    

    
 

९. साम�ी/ औजार मागः 

�ववरण सं�या लागत सेवा��हले �यहोन� (%) 

 
   

 
   

 

१०. संल�न हनेु जनशि�को �ववरणः 

�ववरण सं�या यो�यता खच� हनेु रकम 

सरु�ा    

फाम� �यव�थापन    

�ा�व�धक    
 

११. उ�पादन अनमुानः 

�ववरण इकाई प�रमाण �ब�� दर (�) अनमुा�नत आय (�.) 

खाने माछा     

माछा भरुा     

अ�य     

ज�मा     

 

1२. नयाँ  सोच के�ह भए उ�लेख गनु�होस ्: 

 
 
 

१३. उ�लेिखत बदुाँह� समे�टने गर� ��ताव नयाँ ढाँचामा (थप/घट) तयार गर� पेश गन� स�कनेछ । 

 

��ताव पेश गन�कोः 

द�तखत र �म�तः 

नाम, थरः 

पदः 

सं�थाको नामः 

ठेगानाः 

सं�थाको छापः  



अनसूुची -४ 

(दफा ८ सँग स�वि�धत) 

��तव�ता-प� 

 

�नद�शनालयको �म�त २०७ ... / ... / ... को सूचना अनसुार तालतलैया �नमा�ण तथा स�ब��न गर� म��य उ�पादन �व��न 

स�बि�ध काय��म स�ालन हनुे जानकार� �ा� भएकोले सो काय��ममा सहभा�गताको ला�ग ��ता�वत काय�योजना स�हतको 

आवेदन ग�रएको छ । उ� काय��मको ला�ग पेश ग�रएको ��ताव छनौट भएमा सोह� अनसुार काय� गन�छ� । हा�ो उपभो�ा 

स�म�तले प�रयोजनाको �वमा समेत गन�छ । स�ा�लत कृयाकलापबाट वातावरणलाई असर प�ु याउने छैन� । ��तव�ता मतुा�वक 

काय� नगरेमा कानून बमोिजम सहुँला/ बझुाउँला । 

 

अ�य�कोः 

द�तखत र �म�तः 

नाम थरः 

पदः 

सं�थाको नामः 

ठेगानाः 

सं�थाको छापः 

औठंा छापः 

दायाँ वायाँ 

  

 

ई�त स�बत ्... ... ... ... साल ... ... ... ... म�हना ... ... गते रोज ... शभुम ्। 

 


