अनुसूची –२
ननवेदनको ढाॉचा
श्री सचचव ज्मू
प्रदे श सयकाय,
प्रदे श नॊ. ५
बूनभ व्मवस्था, कृषष तथा सहकायी भन्त्रारम
वुटवर ।
षवषम् अनुदानभा नभचककङ्ग भेचशन उऩरव्ध गयाउने फाये ।
प्रदे श नॊ. ५, बूनभ व्मवस्था, कृषष तथा सहकायी भन्त्रारम,

को नभनत ........................ को याषिम दै ननक

..................भा प्रकाचशत सूचना अनुसाय ................... चजकरा ................... ऩानरका ........... वाडड नॊ.
..........

टोरभा

सञ्चानरत

..........................गाईबैं सी

ऩारक

कृषक÷पाभड÷कम्ऩनी÷ सभूह÷सनभनत÷सहकायी,

ॉ ा प्रकाचशत सूचनाभा उकरे ख बए अनुसायको षववयणसॉग
सॊ स्थाराई नभचककङ्ग भेचशनको आवश्मकता ऩये को हुद
सम्फचन्त्धत कागजातहरु सॊ रग्न गयी अनुदानभा नभचककङ्ग भेचशन प्राप्त गनड मो ननवेदन ऩेश गये को छु ।
ननवेदकको नाभ्
पाभड÷सॊ स्थाको नाभ्
ठे गाना्
हस्ताऺय्
नभनत्
पाभड÷सॊ स्थाको छाऩ्
सम्ऩकड नम्फय्
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अनुसूची ३
आवेदनका साथ ऩेश गनुऩड ने कागजातको षववयण
१. अनुसूची २ अनुसायको आवेदन पायभ ।
ु ी ४ अनुसायको सॊ चऺप्त कामडमोजना सषहतको सॊ चऺप्त ऩरयमोजना प्रस्ताव ।
२. अनुसच
३. ननजी व्मवसाषमक कृषक बए नेऩारी नागरयकताको प्रनतनरषऩ।
४. पाभड बए सम्फचन्त्धत सयकायी ननकामभा पाभड दताड बएको प्रभाणऩरको प्रनतनरषऩ ।
५. कामडक्रभ सञ्चारन तथा थऩ यकभ व्मवस्थाको रानग प्रनतवद्धता ऩर।
६. सॊ घ÷सॊ स्था वा पाभडसॉग सम्फचन्त्धत अन्त्म प्रभाणऩरका प्रनतनरषऩहरु (तानरभ, शैचऺक मोग्मता आदद) ।
७. सॊ घ÷सॊ स्था÷सहकायी÷कम्ऩनीका हकभा ननवेदकको आनधकायीताको सक्करै ऩर।
८. कचम्तभा २० वटा दुधारु गाई÷बैं सी ऩानरयहेको सम्फचन्त्धत गाउऩानरका वा नगयऩानरकाको ऩशुसेवा शाखा वा
तोषकएको कामाडरमको नसपारयस ऩर।
९. खरयद गनड चाहेको नभचककङ्ग भेचशनको गुणस्तय तथा ऩरयभाण य सम्फचन्त्ध ब्रोसय तथा अन्त्म डकुभेन्त्टहरु।
१०. मसबन्त्दा अगाडी नभचककङ्ग भेचशनभा अनुदान ननरएको स्वघोषणा ऩर।
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अनुसूची –४
सॊ चऺप्त कामडमोजनाको ढाॉचा
१

प्रस्तावक कृषक÷पाभड÷सहकायी वा सॊ स्थाको नाभ्

२

दताड बएको ननकाम्

३

भ्माट÷ऩान दताड नम्फय्

४

हार ऩानरयहेका दुहन
ु ा गाई/बैं सीहरुको सॊ खमा् ........ गाई ........ बैंसी .........जम्भा। दै ननक दुध सॊ करन्

५

नभचककङ्ग भेचशन आवश्मक ऩने कायण्

६

प्रस्ताषवत कामडक्रभफाट अऩेचऺत उऩरब्धीहरु्

ठे गाना्
दताड नम्फय्
पाभड स्थाऩना नभनत्

........................ नरटय

क)
ख)
७

प्रस्ताषवत मोजना कामाडन्त्वमन गने स्थानभा षवद्यभान बौनतक सुषवधाहरु्
सडक छ÷छै न्
कचचच÷ऩक्की्
नफजुरी छ÷छै न्
ऩानीकोब्मवस्था्
अन्त्म ऩूवाडधायहरु्

८

नभचककङ्ग भेचशन प्रमोग गरयने ऩशुहरुको सॊ खमा् ....... गाई ........ बैंसी ..........जम्भा

९

अनुदानभा नभचककङ्ग भेचशन भाग गये को सॊ खमा् ................... गोटा

१०

कुर अनुभाननत रागत् रु. .................. प्रनत भेचशन

११

ऩशु षवभाको अवस्था्

नोट् ऩशुहरुराइड षवभा गये को अनबरेखको प्रनतनरषऩ ऩेश गनुड ऩने हुन्त्छ।
भानथ उकरे चखत सम्ऩूणड षववयणहरु सही रुऩभा ऩेश गये को छु । कषह कतै झुठो ठहरयएभा कानून फभोचजभ सजामको
बानगदाय फन्न तमाय यहेको ब्महोया अवगत गयाउन चाहान्त्छु ÷छौं ।
प्रस्तावकको नाभ य ठे गाना्
सॊ स्था÷पाभडको नाभ्
सॊ स्थाभा ऩद्
सम्ऩकड पोन नॊ
हस्ताऺय्
नभनत्

सॊ स्था÷पाभडको छाऩ्
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