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�देश सरकार 

भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय 

पशपु�छ� तथा म��य �वकास �नद�शनालय 

�देश नं. ३ हेट�डा, मकवानपरु, नेपाल 
 

��ताव आ�ान ग�रएको सूचना  
 

(गोरखाप� दै�नकमा �थम पटक �कािशत �म�तः २०७६÷०६÷०७ गते) 
 

यस �नद�नालयको आ�थ�क वष� २०७६/०७७ को �वीकृत वा�ष�क काय��म अनसुार दोलखा िज�लाको का�ल�चोकमा ५० ��तशत 

लागत साझेदार�मा "साझेदार�मा चौर� �ोत के�� �वकास काय��म" स�ालन गन� ल�य रहेकोले सहभागी हनु इ�छुक च�र�पालक 

कृषक समूह/ सहकार�/ �नजी �े�बाट ��ताव माग गर� यो सूचना �काशन ग�रएको छ । सूचना �कािशत भएको �म�तले ३० 

(�तस) �दन �भ� �. दशको हलुाक �टकट टाँसी काय��व�धको अनसूुिच -२ बमोिजमको आवेदन-प� साथ तप�सल अनसुारका 

कागजातह� संल�न गर� �नद�शनालय वा भेटे�रनर� अ�पताल तथा पश ुसेवा �व� के�� दोलखामा ��ताव पेश गनु� हनु सूिचत ग�र�छ 

। साथै �रत नपगुी दता� भएका ��ताव छनौट �कृयामा समावेश ग�रने छैन । काय��म स�ब�धी �व�ततृ �ववरण �नद�शनालय वा 

स�बि�धत काया�लयको सूचना पाट� र वेवसाईट http://dolfd.p3.gov.np मा हेन� स�कने छ। 

आवेदन-प� साथ संल�न गनु� पन�ः  

१. कृषक समूह/ सहकार�/ �नजी �े�को संि�� काय�योजना,  

२. अ�य �मािणत प�ह� (ता�लम, शैि�क यो�यता आ�द), 

३. कृषक समूह/ सहकार�/ �नजी �े� दता� �माण-प� ।  
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अनसूुिच -२ 

(दफा ८ सँग स�बि�धत) 

आवेदन-प�  

 

�म�तः ... ... ... ... ... 

�ीमान ्�नद�शक �यू, 

पशपु�छ� तथा म��य �वकास �नद�शनालय, 

�देश नं. ३, हेट�डा मकवानपरु । 

माफ� त, 

�ी भेटे�रनर� अ�पताल तथा पशसेुवा �व� काया�लय, 

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

 
 

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

 
 

महोदय,  

 तहाँ �नद�शनालयबाट �म�त ... ... ... ... गतेको ... ... ... ... प��कामा �कािशत सूचना अनसुार "साझेदार�मा च�र� 

�जनन ् तथा �ोत के�� �वकास काय��म" स�ालन हनेु भएकोले सहभागी भई अनदुान रकम पाउन �. दशको हलुाक �टकट 

टाँसीएको आवेदन-प� साथ तप�सल अनसुारको कागजात पेश ग�रएको छ । अनदुान र �वलगानी रकमले शत� अनसुारका काय�ह� 

स�बि�धत िज�ला �भ�ै रह� ग�रने �यहोरा अनरुोध छ ।  

संल�न कागजातह�ः 

१. संि�� काय�योजना,  

२. अ�य �मािणत प�ह�(ता�लम, शैि�क यो�यता आ�द), 

३. सं�था दता� �माण-प� । 

आवेदक 

द�तखतः 

नामथरः 

पदः 

स�बि�धत सं�थाको नाम र ठेगानाः 

सं�थाको छापः 

स�पक�  नं.: ... ... ... ... ... ... ... 
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अनसूुिच -३ 

(दफा ८ सँग स�बि�धत) 

आवेदन-प� साथ साझेदार सं�थाले पेश गनु�पन� काय�योजना  

�म�तः ... ... ... ... ... 

काय��मको नामः ... ... ... ... ... 

साझेदार सं�थाको नाम: ... ... ... ... ... 

ठेगाना: ... ... ... ... ...      स�पक�  नं.: ... ... ... ... ...  

सहकाय� गन� अ�य साझेदार सं�थाको नाम र ठेगानाः ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

साझेदार सं�थासँग हालको मौ�दातः ... ... ... 

 च�र� सं�याः ... ... ...     याक सं�याः ... ... ... 

��ता�वत काय��म स�ालन �थलमा हाल �व�मान भौ�तक पूवा�धारको अव�थाः 

 प�ी सडक(�क.मी.): ... ... ...    क�ची सडक(�क.मी.): ... ... ... 

 क�ची भए वष� भ�रमा सवार� साधन च�ने म�हना सं�याः ... ... 

  टे�लफोन स�ुवधा छ/छैनः ... ...   मोवाईलमा नेटवक�  आउछ/आउदैनः ... ... 

 खानेपानीको स�ुवधा छ/छैनः ... ... 

 पानीको �ोत र पानी उपल�ध हनेु म�हना सं�याः ... ... ... 

 ब�ीको स�ुवधा छ/छैनः ... ... ... ३ फेज लाईन हो/होईनः ... ... 

साझेदार सं�थासँग ज�गा उपल�धताको अव�थाः ... ... ... ... ... 

 �नजी ज�गाको �े�फलः ... ... ... ... 

 काय��म स�ालनको ला�ग ज�गा भाडामा �लएको/�लने �े�फलः ... ... ... ...  

साझेदार सं�थाले घाँस लगाएको �े�फलः ... ... ... ... ... 

घाँस खेती गन� ज�गा भाडामा �लएको �े�फलः ... ... ... ...  

��ता�वत अनमुा�नत लागतः (रकम �.हजारमा) 

�स.नं. ��याकलापह� 

काया�लयबाट 

अनदुान सहयोग 

बढ�मा �. 

��त साझेदारबाट 

�वलगानी 

क�तीमा �. 

ज�मा 

काय��म 

बजेट �. 

१ �जनन ्के�� �थापनाका ला�ग स�भा�यता अ�ययन/ �व�षेण/ �रपो�ट��    

2 याक, नाक, �कक� र चौर� ख�रद �वतरण    

३ आहारा �यव�थापन    

४ 
याकको �वय� ख�रद गर� जस� तथा होल�टेन गाई र �थानीय गाईमा कृ��म 

गभा�धान गन� 
   

५ पश ु�वा��य सेवा काय��म (औषधी उपचार, �मनरल/ �भटा�मनको �योग)    

६ 
पय�टन �व��नका ला�ग याक �यालर� तथा लेकाल� सां�कृ�तक फाम��टेको 

�थापना  
   

७ गोवर मल म�ुको �यव�थापन    

८ जो�पेलाई ढुवानी काय�मा लगाउने    

९ 
पय�टन �व��नका ला�ग तयार ग�रएको याक �यालर� तथा लेकाल� सां�कृ�तक 

फाम��टेको संचालन 
   

१०  हो�ड� बोड� बनाउने    

११  बृ�िच� तयार गन�     

१२  �चार �सार तथा अ�भलेख तयार गन�     
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१३  चौर� महो�सव आयोजना गन�     

 ज�मा    
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अनसूुिच -४ 

(दफा ९ को ख�ड (क) सँग स�बि�धत) 

साझेदार सं�थाको मू�या�न गन� आधारह�  

 

�.सं.
द. 

नं. 

आवेदकको 

नाम 
ठेगाना

साझेदार 

सं�थाको 

काय� 

योजना 

साझेदार सं�थामा चौर�को सं�या 

साझेदार 

सं�थामा 

याक 

भएमा  

सडक, संचार, 

�सचाँई, �पउने पानी 

र �बजलु� ज�ता 

भौ�तक पूव�धारको 

स�ुवधा भएमा 

ज�गा  

बजारको 

स�भा�यता

च�र� पालेको अनभुव/ता�लम 

घाँस �वकास गरेको 

वा ग�रने ज�गाको 

�े�फल (हे�टर) 

कुल 

�ा�ा� 

५० वटा 

भ�दा बढ� 

२५ वटादेिख 

५० वटास�म 

२५ 

वटा 

स�म 

१००० 

रोपनी भ�दा 

ब�ढ 

१००० 

रोपनी 

अनभुव र 

ता�लम दवैु 

भएमा 

अनभुव वा 

ता�लम कुनै 

एक भएमा 

१५ 

हे�टर 

भ�दा ब�ढ 

१५ 

हे�टर 

भ�दा कम 

३० २० १५ १० ५ १५ ५ ३ १०  ५ ३ १० ८ १०० 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

नोटः मू�या�नको �ममा �यूनतम ५० अ� भ�दा बढ� अ� �ा� गरेका आवेदकह�लाई मा� छनौटको ला�ग �सफा�रस गनु� पन�छ । वा�ष�क काय��म र बजेट भ�दा बढ� छनौट भएमा 

बढ� अ� �ा� गन�लाई �सफा�रस गनु� पन�छ । साथै समान अ� �ा� गरेमा लागत सहभा�गता रकम बढ� ��ताव गरेकोलाई �ाथ�मकता �दइने छ । 
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अनसूुिच -५ 

(दफा ११ को उपदफा (१) सँग स�बि�धत) 

स�झौता-प� 

 

आ�थ�क वष�  ... ... ... ...मा संचालन हनेु साझेदार�मा च�र� �जनन ्तथा �ोत के�� �वकास काय��मका ला�ग पशपु�छ� तथा 

म��य �वकास �नद�शनालय, �देश नं. ३, हेट�डा (यसप�छ प�हलो प� भ�नने) र छनौट भएको च�र� पालक साझेदार सं�था, ... 

... ... ... (यसप�छ दो�ो प� भ�नने) बीच तप�सलका शत�नामाह�को अ�धनमा रह� काय��म स�ालन गन� ��प�ीय स�झौता 

गर� एक/एक ��त बिुझ �लय�/�दय�। 

 

तप�सलः 

१.  �थम प�ले लागत साझेदार�मा आधा�रत च�र� �जनन ्तथा �ोत के�� �वकास काय��म स�ालनका ला�ग कुल लागत 

�. ... ... ... ... ... ... ... म�येको एक ��तशत क�टे�जे�सी क�ा गर� दो�ो प�लाई �. ... ... ... ... ... ... 

(अ��पी �प�याँ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...) अनदुान/सामा�ी �दान गन�छ । 

 २. �थम प�ले काय��म स�ालनाथ� �वीकृत काय��म अनसुार �वलगानी गर� पचास ��तशत काय� स�प� गरे प�ात प�हलो 

�क�ता बापतको पचास ��तशत रकम भ�ुानीको ला�ग वील भपा�ई पेश गनु� पन�छ र सो अनसुार मना�सव ठहरेमा �थम 

प�ले दो�ो प�लाई प�हलो �क�ता बापतको रकम ब�क खाता माफ� त भ�ुानी �दनेछ र दो�ो �क�ता वापतको बाँक� 

पचास ��तशत रकम काय� स�प� प�ात ब�क खाता माफ� त भ�ुानी �दइनेछ वा काय� स�प� भए प�ात आव�यक 

कागजातह� पेश गर� एकम�ु ब�क खाता माफ� त भ�ुानी �दन स�नेछ । 

३.  प�हलो प�बाट तो�कएको �ा�व�धक �वषयव�तलुाई दो�ो प�ले अ�नवाय� �पमा पालना गनु� पन�छ । 

४.  प�हलो प�बाट �ा� अनदुान सहयोगलाई दो�ो प�ले मा�न वा द�ुपयोग गन� पाउने छैन र  �यसो गरेमा �नजबाट सो 

रकम असलु उपरको ला�ग �च�लत ऐन/�नयम बमोिजम आव�यक कारवाह� हनुेछ । 

५.  �यवसायबाट उ�पा�दत व�तकुो बजार�करण दो�ो प� �वयंले नै गनु� पन�छ । 

६.  प�हलो प�ले अनदुान �ा� गन� दो�ो प�को �नय�मत �पमा अनगुमन गन�छ । 

७.  दो�ो प�ले मा�सक �पमा �ग�त �ववरण �थम प�लाई �दन ुपन�छ । 

८.  यस स�झौतामा उ�लेिखत काम गदा� आउन स�ने जनुसकैु भ�वत�यको पूण� िज�मेवार� दो�ो प� �वयं हनेुछ । 

९.  यस स�झौतामा उ�लेख भए भ�दा अ�य �यहोरा �च�लत कानून बमोिजम हनेुछ । 

�थम प�     दो�ो प� 

�नद�शनालयको तफ� बाट सह� गन�को साझेदार सं�थाको तफ� बाट सह� गन�को 

नामः    नामः    

पदः    पदः    

द�तखतः द�तखतः 

�म�तः    �म�तः    

�नद�शनालयको छापः       सं�थाको छापः 

रोहवर      रोहवर 

नामः नामः 

पदः पदः 

द�तखतः द�तखतः 

�म�तः �म�तः 

काया�लयको छापः  सं�थाको छापः 

इ�त स�वत ्... ... ... ... ... साल ... ... ... ... म�हना ... ... ... गते रोज ... शभुम ्। 
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अनसूुिच -५ 

(दफा ११ को उपदफा (१) सँग स�बि�धत) 

स�झौता-प� 

 

आ�थ�क वष�  ... ... ... ...मा संचालन हनेु साझेदार�मा च�र� �जनन ्तथा �ोत के�� �वकास काय��मका ला�ग पशपु�छ� तथा 

म��य �वकास �नद�शनालय, �देश नं. ३, हेट�डा (यसप�छ प�हलो प� भ�नने) र छनौट भएको च�र� पालक साझेदार सं�था, 

... ... ... ... (यसप�छ दो�ो प� भ�नने) बीच तप�सलका शत�नामाह�को अ�धनमा रह� काय��म स�ालन गन� ��प�ीय 

स�झौता गर� एक/एक ��त बिुझ �लय�/�दय�। 

 

तप�सलः 

१.  �थम प�ले लागत साझेदार�मा आधा�रत च�र� �जनन ्तथा �ोत के�� �वकास काय��म स�ालनका ला�ग कुल लागत 

�. ... ... ... ... ... ... ... म�येको एक ��तशत क�टे�जे�सी क�ा गर� दो�ो प�लाई �. ... ... ... ... ... ... 

(अ��पी �प�याँ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...) अनदुान/सामा�ी �दान गन�छ । 

 २. �थम प�ले काय��म स�ालनाथ� �वीकृत काय��म अनसुार �वलगानी गर� पचास ��तशत काय� स�प� गरे प�ात 

प�हलो �क�ता बापतको पचास ��तशत रकम भ�ुानीको ला�ग वील भपा�ई पेश गनु� पन�छ र सो अनसुार मना�सव 

ठहरेमा �थम प�ले दो�ो प�लाई प�हलो �क�ता बापतको रकम ब�क खाता माफ� त भ�ुानी �दनेछ र दो�ो �क�ता 

वापतको बाँक� पचास ��तशत रकम काय� स�प� प�ात ब�क खाता माफ� त भ�ुानी �दइनेछ वा काय� स�प� भए प�ात 

आव�यक कागजातह� पेश गर� एकम�ु ब�क खाता माफ� त भ�ुानी �दन स�नेछ । 

३.  प�हलो प�बाट तो�कएको �ा�व�धक �वषयव�तलुाई दो�ो प�ले अ�नवाय� �पमा पालना गनु� पन�छ । 

४.  प�हलो प�बाट �ा� अनदुान सहयोगलाई दो�ो प�ले मा�न वा द�ुपयोग गन� पाउने छैन र  �यसो गरेमा �नजबाट सो 

रकम असलु उपरको ला�ग �च�लत ऐन/�नयम बमोिजम आव�यक कारवाह� हनुेछ । 

५.  �यवसायबाट उ�पा�दत व�तकुो बजार�करण दो�ो प� �वयंले नै गनु� पन�छ । 

६.  प�हलो प�ले अनदुान �ा� गन� दो�ो प�को �नय�मत �पमा अनगुमन गन�छ । 

७.  दो�ो प�ले मा�सक �पमा �ग�त �ववरण �थम प�लाई �दन ुपन�छ । 

८.  यस स�झौतामा उ�लेिखत काम गदा� आउन स�ने जनुसकैु भ�वत�यको पूण� िज�मेवार� दो�ो प� �वयं हनेुछ । 

९.  यस स�झौतामा उ�लेख भए भ�दा अ�य �यहोरा �च�लत कानून बमोिजम हनेुछ । 

�थम प�     दो�ो प� 

�नद�शनालयको तफ� बाट सह� गन�को साझेदार सं�थाको तफ� बाट सह� गन�को 

नामः    नामः    

पदः    पदः    

द�तखतः द�तखतः 

�म�तः    �म�तः    

�नद�शनालयको छापः       सं�थाको छापः 

रोहवर      रोहवर 

नामः नामः 

पदः पदः 

द�तखतः द�तखतः 

�म�तः �म�तः 

काया�लयको छापः  सं�थाको छापः 

इ�त स�वत ्... ... ... ... ... साल ... ... ... ... ... म�हना ... ... ... गते रोज ... शभुम ्। 

 


